
 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 زمضان

 ُحة اًصمحن

 ٔلُي إلميان
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 ملسمة اًىذاة
 َُ َُي ـِ َخ ٍُ َووَس ْ َمُس ، ََنْ ِ يَا  ٕاْن اًَْحْمُس غِله وِز َبهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ وُر ِِبغله ـُ َ ، َوه ٍُ َخْلِفُص َووَس ْ

اِذَي  َُ َِْي فاََل  ، َوَمْن ًُْض ُ فاََل ُمِضيه ََلُ ٍِ اغله ًِيَا، َمْن ََيِْس ا ِّئَاِث َبْْعَ َوِمْن َسُ

، َوَبْصَُِس بَ  ٍُ َل َُشًَِم ََلُ ُ َوْحَس له اغله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوَبْصَُِس َبْن َل ا ٍُ ََلُ ًسا َؾْحُس نه ُمَحمه

.  َوَزُسوَُلُ

َُِموَن  له َوَبهُُْتْ ُمْس
ّ
َِ َوَل ثَُموحُنه ا َ َحقه ثَُلاثِ هُلوا اغله ٍَن بَٓمٌُوا اث ِ َا اشله :}ََي َبَيه

 [201({ ]بٓل ْعصان: 201)

ي َذَََلُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَستٍ  ِ هُلوا َزجهُُكُ اشله َا اًيهاُش اث ا  :} ََي َبَيه َوَذَََق ِمْْنَا َسْوََجَ

نه 
ّ
َِ َواْلَْزَحاَم ا ي جََساَءًُوَن ِت ِ َ اشله هُلوا اغله َوتَره ِمْْنَُما زَِخاًل َنثرًِيا َوِوَساًء َواث

ُُكْ َزِكًِحا ) َْ َ َ ََكَن ؿََ  [.2({ ]اًًساء: 2اغله

َ َوكُوًُوا كَ  هُلوا اغله ٍَن بَٓمٌُوا اث ِ َا اشله َِْح ًَُُكْ 30ْوًل َسِسًًسا ):} ََي َبَيه ( ًُْع

َ َوَزُسوََلُ فََلْس فَاَس فَْوًسا َؾِؼميًا  اًَُُكْ َوًَْلِفْص ًَُُكْ ُرهُوجَُُكْ َوَمْن ًُِعؽِ اغله َبْْعَ

 [.32 - 30({ ]ألحزاة: 32)

 ٔبما  تـس:

ْسُي ُمحَ  َُ ِ ، َوَبْحَسَن اًَِْْسِي  نه َبْظَسَق اًَْحِسًِر ِنَخاُة اغله
ّ
ٍس، َوَُشه ا مه

اْلُُموِز ُمْحَسََثُُتَا، َوُُكه ُمْحَسزٍَة ِتْسؿٌَة َوُُكه ِتْسؿٍَة َضاَلََلٌ، َوُُكه َضاَلََلٍ ِِف 

 اًيهاِز .
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ٌَِّاٍث ِمَن  كال ثـاىل:}َصُِْصَزَمَضانَ  ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ اشله

َُ َوَمْن ََكَن َمصًًِضا َبْو ؿَََل  ََُعْم َِْص فََْ اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكُ اًضه

ُ ِجُُكُ اًُُْْْسَ َوَل ٍُصًِسُ  ٍم ُبَدَص ٍُصًُِس اغله ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ ًُِخْْكَُِوا  َسَفٍص فَ ْْسَ َو ـُ ِجُُكُ اًْ

َهُُكْ جَْضُىُصوَن{. ]اًحلصت:  ـَ َ َساُُكْ َوً َُ َ ؿَََل َما  وا اغله ُ ًُِخَىّّبِ َت َو سه ـِ - 241اًْ

241 ] 

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ : "َبََتُُكْ َزَمَضاُن َصٌِْص ُمَداَزٌك  وَؾْن َبِِب 

 َِ َماِء، َوثُْلََُق ِفِ َِ َبتَْواُة اًسه ، ثُْفذَُح ِفِ َُ ََاَم ُُكْ ِظ َْ َ ُ َؾزه َوَخيه ؿََ فََصَط اغله

ََلٌ َذرْيٌ ِمْن َبًِْف  َْ َ ً َِ ِ ِفِ ََاِظنِي، غِله َِ َمَصَذُت اًض ه َبتَْواُة اًَْجِحمِي، َوثَُليه ِفِ

ا فََلْس ُحِصَم".  َصٍِْص، َُ َمْن ُحِصَم َذرْيَ
2

 

ََاِظنُي،  ََلٍ ِمْن َصِِْص َزَمَضاَن ُظفَِّسِث اًض ه َْ َ ُل ً َرا ََكَن َبوه
ّ
وِف زواًة:" ا

َِّلْت َبتَْواُة اًيهاِز، فؼََلْ ًُْفذَْح ِمْْنَا َِبٌة، َوفُذَِّحْت َبتَْواُة  ، َوكَُ َوَمَصَذُت اجِلّنِ

ََْق ِمْْنَا َِبٌة، َوًُيَاِذي ُمٌَاٍذ: ََي َِبِقَي اخلرَْيِ َبْكِدْي، َوََي َِبِقَي اجلَيهِة، فؼََلْ ًُلْ 

ََلٍ " .  َْ َ ِ ُؾَخَلاُء ِمَن اًيهاِز، َوَرضَل ُُكه ً ، َوغِله ِ َبْكِِصْ ّ اًّشه
1

 

، كَاَل: كَاَل َزُسوُل ظِل  َُ َُوا : »وَؾْن َبوَِس ْجِن َماضِلٍ َزِِضَ ظُل َؾْي ـَ افْ

 َِ خِ ِ هََفَحاٍث ِمْن َزمْحَ نه غِله
ّ
ِة ظِل، فَا ًِيََفَحاِث َزمْحَ ُضوا  صه ـَ َصُُكْ، َوثَ ُْ اًَْزرْيَ َذ

                                                 
[(وصححو ٚ]- ٕٜٙٔ(،و"املشكاة") ٕٙٓٔ(،والنسائي)ٛٗٔٚصحيح : رواه أمحد) - ٔ

 األلباين وشعيب األرنؤوط.
(،وابن ٖٛٛٔ،وابن خزمية)(ٕٗٙٔ(،وابن ماجة)ٕٛٙصحيح : رواه الرتمذي) - ٕ

 (وصححو األلباين.ٖٖ٘ٗحباف)
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َن  ، َوَبْن ًَُؤّمِ ، َوَسَُوا ظَل َبْن ٌَْسُُتَ َؾْوَزاِحُُكْ ٍِ ًُِعُُة ِِبَا َمْن ٌََضاُء ِمْن ِؾَحاِذ

«. َزْوؿَاِحُُكْ 
2

 

ص زمضان اؽلحازك ، من ظَامَ وكِامَ مفا ٔبحوحٌا ًيلف ؿَل فضائي صِ

وثالوت نخاة زتيا واًعسكة والاؾخاكف ِف اًـّش ألوادص وٕادصاح سَكت 

اًفعص كدي ظالت اًـَس والاهخعاز ؿَل اًيفس ِبًخزَق ِبخلَُق احلسن 

وكري رضل ، حىت هيال ٔبحوزٍ ِٕبرن ظل ، فصلا ٔبسامه ِبشا اجلِس اؽلخواضؽ 

 ُ حة اًصمحن ٔلُي إلميان " ًلك مسؼل ِف ٕلُساء ُشا اًىذاة" زمضان 

مضازق ألزط وملازِبا ، سائاًل ظل ثـاىل اًلدول واًخوفِق ؽلا ُُية 

صىض ِف مجَؽ ٔبؾامًيا.  ٍو

 

 اًحاحر ِف اًلصبٓن واًس ية 

 ٔبدوُك ِف ظل / ظالخ ؿامص 

 

  

                                                 
(،و" الصفات ٖٛٓٔ(،والبيهقي يف" الشعب")ٕٓٚرواه الطرباين يف " الكبًن") - ٔ

 (.ٜٓٛٔ(وحسنو األلباين يف"الصحيحة")ٕٙ(،و"الدعاء")ٖٙٓواألمساء")
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 اًفعي ألول

ف اًعوم ًلة وُشؿًا :  ثـًص
ف اًعَام ًلة وُشؿًا:  ثـًص

:إلمساك ؛ وٌس خـمي ِف ُك ٕامساك ، ًلال : ظام ٕارا ُو ِف اٌَلة 

ا  مه
ّ
سىت ، وظامت اخلَي : كال ظل ثـاىل ؽلصمي ؿَهيا اًسالم : } فَا

ًَّا  وْس ِ
ّ
ََْوَم ا َم اًْ مْحَِن َظْوًما فَََْن ُبَكِّ ّّنِ هََشْزُث ٌَِصه

ّ
حََصٍِنه ِمَن اًْخََّشِ َبَحًسا فَُلوِِل ا

 (.12({ )مصمي:12)

 ؾحاش : مصخًا. كال اجن

 وكال ٔبتو ؾحَس : ُك ذمسم ؾن الكم ، ٔبو ظـام ٔبو سري ، فِو ظامئ .

 وكال اًياتلة:

 دِي ظَام ودِي كري ظامئة  ....

 حتت اًـجاح ؤبدصى ثـطل اٌَجام .                                    

س تعامئة : واكفة ، ذمسىة ؾن احلصنة واحلولن.  ًٍص

كِام تال ْعي ، واًعوم إلمساك ؾن اًعـام ،  وكال اخلََي : اًعَام

وظوم اًفصش : ٔبي كام ؿَل كري اؾخالف، وظام اٍْناز ظوًما ، ٕارا كام 

 كامئ اًؼِريت واؾخسل، واًعوم زهوذ اًصحي .

سمى اًعامئ ساحًئا ، ٔلن ظل ثـاىل ٕارا رهص اًعامئون ، ػل ًشهص  ٌو

 .اًساحئني ، وٕارا رهص اًساحئني ػل ًشهص اًعامئني
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احِئُوَن{ )اًخوتة: (، وكال ثـاىل : 221كال ظل ثـاىل : } اًَْحاِمُسوَن اًسه

َِّداٍث َوَبْجاَكًزا ) (اًساحئون واًساحئاث : 1({ )اًخحصمي:1}َساحِئَاٍث زَُ

 اًعامئون.

ا : اًعامئون  ـً كال اًزخاح : اًساحئون ِف ثفسري ٔبُي اًخفسري واٌَلة مجَ

 ، ٔلن اشلي ٌس َح مذـحًسا ، ٌس َح و ل ، كِي : ٕامنا كِي ٌَعامئ ساحئ

ساذ مـَ ، ٕامنا ًعـم ٕارا وخس اًزاذ ، واًعامئ ل ًعـم ٔبًًضا ، فَض هبَ تَ 

مسي ساحًئا .
2

 

واًعَام ِف اًّشغ : ُو إلمساك ؾن صِويت اًحعن واًفصخ ، من مسؼل 

ذمزي ٔبو ملكف ، ٔبو من مسَمة ذمزيت ٔبو ملكفة ، ذاًَة من احلَغ 

 تني ظَوغ اًضمس ، ٕاىل قصوة اًضمس ، تًِة اًخلصة. واًيفاش ، فامي
1

 

 

  

                                                 
 انظر " لساف العرب " مادة سبح . - ٔ
 للشيخ أمحد حطيبة. وأعماؿ رمضاف"نقًًل من" اجلامع ألحكاـ الصياـ  - ٕ
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 اًفعي اًثاّن

 ٔبحوال اًعَام : 
امِئِ الُٔك واًّشة وادلاغ، ومن حني ًيام ٔبو  ُم ؿَََل اًعه َكن إلسالم ُُيَصه

وخس ٔبوًل حعي تَ اًخحصمي، مث وُِسخ رضل  ًعَل اًـضاء الٓدصت، فبَٔيام

 َوُبتَح ادلَؽ ٕاىل ظَوغ اًفجص، سواء انم ٔبم ل.

ٍس  اُة ُمَحمه َُ ، كَاَل: ََكَن َبْْصَ ُ َؾْي اِء َزِِضَ اغله ْن اًَّْبَ ـَ َرا ََكَن  -  -ف
ّ
ا

 َ فَْعاُز فٌََاَم كَْدَي َبْن ًُْفِعَص؛ ًَْم ً
ّ
ُخُي َظائًِما فََحََضَ اْل َُ اًصه َُ َوَل ًَْوَم َََخ َْ َ بُُِكْ ً

ا َحََضَ  َمَة اْلَهَْعاِزيه ََكَن َظائًِما، فَََمه نه كََُْس ْجَن ِِصْ
ّ
، َوا َحىته ًُْمِِسَ

َُِق  اٌم؟ كَاًَْت: َل، َوًَِىْن َبهَْع ـَ َُ فََلاَل ًََِا: َبِؾْيَسِك َظ َ فَْعاُز َبََت اْمَصَبث
ّ
اْل

، َوََكَن ًَوْ  َُ فَبَْظَُُة ضَلَ ا َزَبثْ َُ فَََمه َُ اْمَصَبثُ ، فََجاَءثْ ٍُ يَا َْ َُ َؾ َمُي فََلَََحْخ ـْ َ ً َُ َم

، فَُشِنَص َرضِلَ ٌَِيهِبِّ  َِ َْ َ َاُز قُِِشَ ؿََ ا اهْخََعَف اٍْنه ، فَََمه َحًة ضَلَ ِْ   -كَاًَْت: َد

فَ  - ََاِم اًصه ََلَ اًّعِ َْ َ ٍِ اْلًَُٓة } ُبِحيه ًَُُكْ ً ِش َُ ًَْت  ىَل ِوَسائُُِكْ { فََفصُِحوا ِِبَا فَََنَ
ّ
ُر ا

ََُغ ِمْن  تْ َْطُ اْلَ َ ًَُُكْ اًَْر تُوا َحىته ًََخخنَيه فََصًحا َصِسًًسا َوىََزًَْت} َوُكُوا َواُْشَ

َْطِ اْلَْسَوِذ{ .  اًَْر
2

 

َُ ، كَاَل: "  ُ َؾْي اِر ْجِن َحَدٍي َزِِضَ اغله ـَ وزوى ٔبمحس ؤبتو ذاوذ ، َؾْن ُم

ََاُم زاََلزََة بَْحَواٍل" فََساَق ٔبحوال ُبِحِ اَلُت زاََلزََة َبْحَواٍل ،َوُبِحَِي اًّعِ ََْت اًعه

                                                 
(، ٜٕٛٙ(، والرتمذي )ٖٗٙٛٔ(، وأمحد )ٖٕٗٔ(، وأبو داود )ٜ٘ٔٔلبخاري )ا - ٔ

 (ٕٛٙٔوالنسائي )
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 ِ نه َزُسوَل اغله
ّ
ََاِم ،فَا ا َبْحَواُل اًّعِ كَِسَم اًَْمِسًيََة  -  -اًعالت، مث كال: َوَبمه

ٍم، َوكَاَل ٍَِز  َي ًَُعوُم ِمْن ُُكِّ َصٍِْص زاََلزََة َبَيه ـَ َة َؾَّشَ فََج ـَ ْح ًُس: فََعاَم س َ

ٍم، َوَظاَم ًَْوَم  ىَل َزَمَضاَن ِمْن ُُكِّ َصٍِْص زاََلزََة بََيه
ّ
ِل ا َصًِْصا ِمْن َزِتَؽِ اْلَوه

 : ُ َؾزه َوَخيه ََاَم، فَبَْىَزَل اغله َِ اًّعِ َْ َ َ َؾزه َوَخيه فََصَط ؿََ نه اغله
ّ
ؿَاُصوَزاَء، مُثه ا

َا ا ىَل } ََي َبَيه
ّ
َُُِكْ ا ٍَن ِمْن كَْد ِ ََاُم مََكَ ُنخَِة ؿَََل اشله ُُكْ اًّعِ َْ َ ٍَن بَٓمٌُوا ُنخَِة ؿََ ِ شله

اُم ِمْسِىنٍي{ كَاَل: فاََكَن َمْن َصاَء  ـَ َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ ٍِ اْلًَِٓة: }َوؿَََل اشله ِش َُ

َم ِمْسِىِيًا فَبَْحَزَب َرضِلَ  ـَ َ َؾزه  َظاَم، َوَمْن َصاَء َبْظ نه اغله
ّ
، كَاَل: مُثه ا َُ َؾْي

ىَل كَْوَِلِ 
ّ
َِ اًُْلْصبُٓن ا ي ُبْىزَِل ِفِ ِ َوَخيه َبْىَزَل اْلًََٓة اْلُْدَصى } َصُِْص َزَمَضاَن اشله

َُ ؿَََل اًُْمِلمِي  ََاَم ُ ِظ { كَاَل: فَبَزْخََت اغله َُ ََُعْم َِْص فََْ فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكْ اًضه

ِحَ ي َل اًعه ِ ََْىِدرِي اشله اَم ٌِ ـَ ْظ
ّ
هَت اْل َِ ٌََِْمصًِِغ َواًُْمَساِفِص، َوزَخ َط ِفِ ِح، َوَزده

ََاَم فَََِشاِن َحْوَلن.  َخِعَُؽ اًّعِ 2ٌَس ْ
 

 

ا  َُ ، كَاَل ًَمه ُ َؾْي وَؾْن ٍَزًَِس َمْوىَل َسَََمَة ْجِن اْلَْنَوغِ َؾْن َسَََمَة َزِِضَ اغله

اُم ِمْسِىنٍي{ ََكَن َمْن َبَزاَذ َبْن ًُْفِعَص  ـَ َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ ىََزًَْت: } َوؿَََل اشله

 َُ َس ـْ َ هِِت ت ا فًَََسَرْْتَا. َوًَْفذَِسَي َحىته ىََزًَْت اْلًَُٓة اً
1

 

                                                 
 (.ٚٓ٘(،وأبو داود)ٕٕٚٚٔصحيح : رواه أمحد يف " املسند") - ٔ
( ، وابن ٖٕٙٔ(،والنسائي)ٜٛٚ(،والرتمذي)٘ٗٔٔ)-ٜٗٔ(، ومسلمٚٓ٘ٗالبخاري) - ٕ

 .(ٖٛٚٗحباف)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ِ  - -وِف زواًة ؾيس مسؼل: "كَاَل ُنيها ِِف َزَمَضاَن ؿَََل َؾِِْس َزُسوِل اغله

اِم ِمْسِىنٍي ، َحىته ُبْىزًَِْت  ـَ َمْن َصاَء َظاَم ، َوَمْن َصاَء َبفَْعَص فَافْذََسى ِتَع

ََُعمْ  َِْص فََْ ٍِ اْلًَُٓة: } فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكْ اًضه ِش َُ .} َُ
2

 

زمضان جسؽ س يني؛ ٔلهَ فصط ِف صـحان  -  -وكس ظام زسول ظل 

ِف صِص زتَؽ ألول  -  -ِف اًس ية اًثاهَة من احلجصت، وثوىف اًيب 

س ية ٕاحسى ؾّش من اًِجصت. 
1

 

اُم  ـَ َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ وَؾْن اْجِن َؾحهاٍش زِض ظل ؾْنام : }َوؿَََل اشله

اِم ِمْسِىنٍي افْذََسى،  ِمْسِىنٍي{ ]اً  ـَ حلصت[، فاََكَن َمْن َصاَء ِمْْنُْم َبْن ًَْفذَِسَي ِتَع

َُِو َذرْيٌ ََلُ َوَبْن ثَُعوُموا َذرْيٌ  ا فَ "، فََلاَل: }فََمْن ثََعوهَغ َذرْيً َُ َوََته ََلُ َظْوُم

 َُ ََُعْم َِْص فََْ ٌُُْكُ اًضه { ]اًحلصت[، َوكَاَل: }فََمْن َصَِِس ِم َوَمْن ََكَن َمصًًِضا َبْو  ًَُُكْ

ٍم ُبَدَص{ ]اًحلصت[ .  ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ ؿَََل َسَفٍص فَ
1

 

 

  

  

                                                 
 (.٘ٗٔٔ) - ٓ٘ٔمسلم - ٔ
 (.ٜٔ-ٚٔ" اجلامع ألحكاـ الصياـ وأعماؿ شهر رمضاف "لفضيلة الشيخ /أمحد حطيبة ) - ٕ
 ( وحسنو األلباينٖٕٙٔحسن : رواه أبو داود) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفعي اًثاًر 

 ٕازحاث فصضَة ظَام صِص زمضان :

 ما خاء ِف وحوة ظَام صِص زمضان من اًلصبٓن واًس ية :
ََامُ  ُُكُ اًّعِ َْ َ ٍَن بَٓمٌُوا ُنخَِة ؿََ ِ َا اشله ٍَن  كال ثـاىل: } ََي َبَيه ِ مََكَ ُنخَِة ؿَََل اشله

ُسوَذاٍث فََمْن ََكَن ِمٌُُْكْ َمصًًِضا َبْو ؿَََل  ـْ ًما َم َهُُكْ ثَخهُلوَن * َبَيه ـَ َ َُُِكْ ً ِمْن كَْد

اُم ِمْسِىنٍي فََمْن  ـَ َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ ٍم ُبَدَص َوؿَََل اشله ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ َسَفٍص فَ

ا ََُموَن * َصُِْص  ثََعوهَغ َذرْيً ـْ ْن ُنْيُُتْ ثَ
ّ
َُِو َذرْيٌ ََلُ َوَبْن ثَُعوُموا َذرْيٌ ًَُُكْ ا فَ

ٌَاٍث ِمَن اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن  ِّ ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ َزَمَضاَن اشله

َُ َوَمْن ََكَن َمصًًِضا  ََُعْم َِْص فََْ ٌت ِمْن فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكُ اًضه سه ـِ َبْو ؿَََل َسَفٍص فَ

وا  ُ ًُِخَىّّبِ َت َو سه ـِ ًُِخْْكَُِوا اًْ ْْسَ َو ـُ ُ ِجُُكُ اًُُْْْسَ َوَل ٍُصًُِس ِجُُكُ اًْ ٍم ُبَدَص ٍُصًُِس اغله َبَيه

َهُُكْ جَْضُىُصوَن{. ]اًحلصت:  ـَ َ َساُُكْ َوً َُ َ ؿَََل َما   [ 241- 241اغله

َص كَاَل: ِ  وَؾْن اْجِن ُْعَ ٍس: -  -كَاَل َزُسوُل اغله ْساَلُم ؿَََل ََخْ
ّ
:" تُِِنَ اْل

اَلِت،  كَاِم اًعه
ّ
، َوا ٍُ َوَزُسوَُلُ ًسا َؾْحُس ، َوَبنه ُمَحمه ُ له اغله

ّ
ََلَ ا

ّ
َصَِاَذِت َبْن َل ا

ََكِت، َوَحّجِ اًَْحُِْت، َوَظْوِم َزَمَضاَن".  ًَخاِء اًزه
ّ
َوا

2
 

ي ؿَََ ا ًسالم اشلي فَِ تَان إلسالم وإلميان وِف حسًر خًّب

ُن ِؾْيَس َزُسوِل  وإلحسان، فـن ؾحس ظل جن ْعص ؾن ٔبتََ، كَاَل تٌَََُْما ََنْ

 ِ ََاِة َصِسًُس  -  -اغله ِّ ََاِط اًث َ يَا َزُخٌي َصِسًُس ت َْ َ ْر َظَََؽ ؿََ
ّ
َراَث ًَْوٍم ا

                                                 
 (.٘ٔٓٙ(، وأمحد )ٙٔ(، ومسلم )ٛالبخاري ) -ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

فَ  َِ َبثَُص اًسه َْ َ ِص، َل ٍَُصى ؿََ ـَ َُ ِمٌها َبَحٌس، َحىته َخَََس َسَواِذ اًضه صِفُ ـْ َ ِص َوَل ً

ىَل اًيهِب 
ّ
َِ  -ظَل ظل ؿَََ وسؼل  -ا ِْ ، َوَوَضَؽ َنفه َِ ِْ َ ىَل ُزْنَحد

ّ
َِ ا ِْ َ يََس ُزْنَحد فَبَس ْ

 ِ ْساَلِم. فََلاَل َزُسوُل اغله
ّ
ِّن َؾِن ال ُس! َبْذِّبْ ، َوكَاَل: ََي ُمَحمه َِ   -ؿَََل فَِزَشًْ

، َوثُِلمَي : "ا- ِ ًسا َزُسوُل اغله ، َوَبنه ُمَحمه ُ له اغله
ّ
ََلَ ا

ّ
ْساَلُم: َبْن جَْضََِس َبْن َل ا

ّ
ل

 َِ َْ َ ً
ّ
َت ا ـْ َخَع ِن اس ْ

ّ
ََكَت، َوثَُعوَم َزَمَضاَن، َوحَتُجه اًَْحَُْت ا اَلَت، َوثُْؤَِتَ اًزه اًعه

2َسِخِاًل ، كَاَل َظَسْكَت...".احلسًر 
 

ِ وَؾْن َظَْحَ  ىَل َزُسوِل اغله
ّ
: َبنه َبْؾَصاِتًَّا َخاَء ا ِ ِس اغله َْ ََثئَِص  -  -َة ْجِن ُؾَح

اَلِت؟  ُ ؿَََله ِمْن اًعه ِّن َماَرا فََصَط اغله ! َبْذِّبْ ِ ِبِش، فََلاَل: ََي َزُسوَل اغله اًصه

له َبْن ثََعوهَغ َصُْئًا "، فَ 
ّ
َََواِث اًَْرْمَس ا ِّن ِتَما فََصَط فََلاَل:" اًعه َلاَل: َبْذِّبْ

له َبْن ثََعوهَغ َصُْئًا، كَاَل: 
ّ
ََاِم؟، كَاَل:" َصَِْص َزَمَضاَن، ا ُ ؿَََله ِمْن اًّعِ اغله

 ِ ٍُ َزُسوُل اغله ََكِت؟، كَاَل: فَبَْذَّبَ ُ ؿَََله ِمْن اًزه ِّن ِتَما فََصَط اغله  -  -َبْذِّبْ

ْساَلِم ،
ّ
ائَِؽ اْل ا  َُشَ ي َبْنَصَمَم َل َبثََعوهُغ َصُْئًا، َوَل َبهُْلُط ِممه ِ كَاَل: َواشله

 ِ ُ ؿَََله َصُْئًا، فََلاَل َزُسوُل اغله ْن َظَسَق" -  -فََصَط اغله
ّ
 –َبْو  -"َبفَََْح ا

ْن َظَسَق" . 
ّ
"َذَذَي اًَْجيهَة ا

1  

                                                 
 (.ٕٓٔٙ( والرتمذي)ٜٜٓٗ( واللفظ لو، وأمحد )ٛ(، ومسلم )ٓ٘البخاري ) -ٔ
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 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ؽاًفعي اًصات  

 فضي ظَام صِص زمضان:

 :حتلِق اًخلوى من ٔبؾؼم مثصاث اًعَام:اًفضي ألول 

ٍَن  ِ ََاُم مََكَ ُنخَِة ؿَََل اشله ُُكُ اًّعِ َْ َ ٍَن بَٓمٌُوا ُنخَِة ؿََ ِ َا اشله ًلوَل ثـاىل: } ََي َبَيه

َهُُكْ ثَخهُلوَن { ]اًحلصت:  ـَ َ َُُِكْ ً  [241ِمْن كَْد

ا : فبٔوحض س ححاهَ ٔبهَ نخة ؿََي-زمحَ ظل  -ًلول اًـالمة اجن ِبس 

اًعَام ًيخلَِ س ححاهَ، فسل رضل ؿَل ٔبن اًعَام وس ََل ٌَخلوى، 

تفـي ما ٔبمص وحصك ما هنىى ؾيَ  وزسوَل ثـاىل واًخلوى يه: ظاؿة ظل 

ؾن ٕاذالض عل ؾز وخي، وحمحة وزقحة وزُحة، وتشضل ًخلي اًـحس 

ؿشاة ظل وقضحَ، فاًعَام صـحة ؾؼمية من صـة اًخلوى، وكصىب ٕاىل 

ة ٕاىل اًخلوى ِف تلِة ص ئون ازلٍن وازلهَا.  اؽلوىل ؾز وخي، ووس ََل كًو
2

 

لول اًـالمة اًسـسي  ىل مبا منه تَ ؿَل ؾحاذٍ، تبٔهَ : خيّب ثـا-زمحَ ظل-ًو

فصط ؿَهيم اًعَام، نام فصضَ ؿَل ألدم اًساتلة، ٔلهَ من اًّشائؽ 

 وألوامص اًِت يه معَحة ٌَزَق ِف ُك سمان.

                                                 
 -رمحو اهلل-ابن باز -"اإلمًلءات "موقع فضيلة الشيخ العًلمة ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

وفَِ ثًض َط ًِشٍ ألمة، تبٔهَ ًًدلي ًُك ٔبن ثيافسوا كريُك ِف حْكَي 

لَِل، اًِت ألؾامل، واؽلسازؿة ٕاىل ظاحل اخلعال، ؤبهَ ًُس من ألموز اًث 

 ادذعَُت ِبا.

َهُُكْ ثَخهُلوَن{ فٕان  ـَ َ مث رهص ثـاىل حْكخَ ِف مّشوؾَة اًعَام ،  فلال: }ً

 اًعَام من ٔبنّب ٔبس حاة اًخلوى، ٔلن فَِ امذثال ٔبمص ظل واحذياة هنََ.

مفام اص متي ؿَََ من اًخلوى: ٔبن اًعامئ ًُتك ما حصم ظل ؿَََ من الُٔك 

ا، اًِت متَي ٕاٍهيا هفسَ، مذلصًِب تشضل ٕاىل ظل،  واًّشة وادلاغ وَنُو

 زاحًِا تُتوِا زواتَ، فِشا من اًخلوى.

ومْنا: ٔبن اًعامئ ًسزة هفسَ ؿَل مصاكدة ظل ثـاىل، فُِتك ما ُتوى 

هفسَ، مؽ كسزثَ ؿَََ، ًـَمَ ِبظالغ ظل ؿَََ، ومْنا: ٔبن اًعَام ًضَق 

زلم، فداًعَام، ًضـف جمازي اًض َعان، فٕاهَ جيصي من اجن بٓذم جمصى ا

هفورٍ، وثلي مٌَ اؽلـايص، ومْنا: ٔبن اًعامئ ِف اًلاًة، حىرث ظاؾخَ، 

واًعاؿاث من دعال اًخلوى، ومْنا: ٔبن اًلِن ٕارا راق ٔبػل اجلوغ، ٔبوحة 

 َل رضل، مواسات اًفلصاء اؽلـسمني، وُشا من دعال اًخلوى. 

 

 

 

 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 احدساًِب:اًفضي اًثاّن : اؽللفصت ؽلن ظام زمضان ٕاميااًنً و 

 ِ َُ ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ : "َمْن َظاَم -  -َؾْن َبِِب 

 ." َِ َم ِمْن َرهِْح ميَااًن َواْحِدَساًِب، قُِفَص ََلُ َما ثََلسه
ّ
َزَمَضاَن ا

2
 

َُ ، َبنه َزُسوَل ظِل  ُ َؾْي َُ َزِِضَ اغله َََواُث  ََكَن ًَُلوُل: -  -َوَؾْي "اًعه

 ، ىَل َزَمَضاَن، ُمَىفَِّصاٌث َما تََُْْنُنه
ّ
ِة، َوَزَمَضاُن ا ـَ ىَل اًُْجُم

ّ
ُة ا ـَ اًَْرْمُس، َواًُْجُم

ًَْىَدائُِص".  َما اْحُذيِخَِت ا
1

 

 

اًفضي اًثاًر : ظَام زمضان من ٔبحة ألؾامل ٕاىل ظل اًِت 

 افُتضِا ؿَل ؾحاذٍ :

َُ ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل ظِل  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ َ -  -ؾْن َبِِب  نه اغله
ّ
: "ا

ىَله َؾْحِسي ثَِِشء 
ّ
َة ا َُ ِِبًَْحْصِة، َوَما ثََلصه ًًَِّا فََلْس بَٓرهُْخ كَاَل َمْن ؿَاَذى ِِل َو

، َوَما ٍََزاُل َؾحْ  َِ َْ َ ا افَُْتَْضُت ؿََ ىَله ِممه
ّ
ىَله ِِبًيهَواِفِي َحىته َبَحةه ا

ّ
ُة ا ِسي ًََخَلصه

 ، َِ ي ًُْحِِصُ ِت ِ ٍُ اشله ، َوتََِصَ َِ ي ٌَْسَمُؽ ِت ِ َُ اشله ـَ َُ ُنْيُت مَسْ َرا َبْحَدْحُخ
ّ
، فَا َُ ُبِحده

 َ ، َوً َُ ََيه ْن َسبًََِِن ُلْؾِع
ّ
هِِت ًَْمِِش ِِبَا، َوا هِِت ًَْحُعُش ِِبَا، َوِزْخََلُ اً ٍُ اً ِِئِ َوًََس

                                                 
 (.ٖٔٚٔ(، وأبو داود )ٕٛٚٚ(، وأمحد )ٓٙٚ( ومسلم )ٖٛالبخاري )  - ٔ
 (.ٕٗٔ(، والرتمذي )ٓٓٚٛ(، و أمحد يف"املسند" )ٖٖٕمسلم ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ِذي َؾْن هَْفِس  ٍء َباَن فَاِؿَُلُ حََصذه ْذُث َؾْن ََشْ ، َوَما حََصذه َُ ه اَرِِن ُلِؾََشه ـَ َخ اس ْ

 ." َُ ٍُ َمَساَءثَ ٍُ اًَْمْوَث َوَباَن َبْنَص اًُْمْؤِمِن، ٍَْىَص
2

 

َة  -  -اًضاُس من احلسًر: كوَل  ؾن زتَ س ححاهَ وثـاىل: "َوَما ثََلصه

ىَله َؾْحِسي ثَِِشْ 
ّ
. ا َِ َْ َ ا افَُْتَْضُت ؿََ ىَله ِممه

ّ
 ٍء َبَحةه ا

 

 اًفضي اًصاتؽ : ظَام زمضان من ٔبؾامل اًعسًلني واًضِساء : 

َُ ، كَاَل: َخاَء َزُسوَل ظِل  ُ َؾْي َت اًُْجَِِِنِّ َزِِضَ اغله ِصو ْجِن ُمصه  - -َؾْن َْعْ

: ََي َزُسوَل ظلِ  له َزُخٌي ِمْن كَُضاؿََة، فََلاَل ََلُ
ّ
ََلَ ا

ّ
ْن َصِِْسُث َبْن َل ا

ّ
، َبَزَبًَْت ا

َِْص،  ُت اًضه َََواِث اًَْرْمَس، َومُصْ َُْت اًعه ه هَم َزُسوُل ظِل، َوَظَ ظُل، َوَبه

ََكَت، فََلاَل اًيهِبه  َشا ََكَن -  -َوكُْمُت َزَمَضاَن، َوبٓثَُُْت اًزه َُ : َمْن َماَث ؿَََل 

ًِلنَي  ّسِ ََِساِء".ِمَن اًّعِ َواًضه
1

  

 

 

 

                                                 
 (.ٖٚٗ(،وابن حباف)ٕٓ٘ٙأخرجو البخاري )  - ٔ
[، واللفظ لو، وصححو األلباين يف" الرتغيب والرتىيب ٕٕٕٔصحيح: رواه ابن خزمية ] -ٕ
( وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط ٖٖٛٗ[ وابن حباف يف صحيحيو )ٜٗٚ]

 (.ٖٓٓٔ، ٖٔٙالشيخٌن،، رواه البزار، وانظر " "صحيح الرتغيب والرتىيب " لأللباين )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفضي اخلامس : ظَام زمضان من ٔبؾامل إلميان ِبعل وحسٍ :

َصَت ، كَاَل: ُنْيُت ُبحَْصِحُم تنَْيَ ًََسْي اْجِن َؾحهاٍش زِض ظل ؾْنام  َؾْن َبِِب مَجْ

نه َوفَْس َؾْحِس اًَْلُِْس 
ّ
َُ اْمَصَبٌت جَْسبََُلُ َؾْن هَِخِِش اًَْجّصِ ، فََلاَل: "ا َوتنَْيَ اًيهاِش فَبَثَْخ

 ِ ِ -  -َبثَْوا َزُسوَل اغله : "َمْن اًَْوفُْس َبْو َمْن -   - ، فَلَاَل َزُسوُل اغله

ُة، كَاَل:" َمْصَحدًا ِِبًَْلْوِم  ـَ كرَْيَ َدَزاََي َوَل -َبْو ِِبًَْوفِْس -اًَْلْوُم؟، كَاًُوا: َزِتَ

ًٌََا  َْ َ نه ت
ّ
ََسٍت، َوا ـِ َ انه هَبِثََِم ِمْن ُصلهٍة ت

ّ
ِ : ا اًيهَساَمى، كَاَل:" فََلاًُوا: ََي َزُسوَل اغله

له ِِف َصِِْص وَ 
ّ
َََم ا َخِعَُؽ َبْن هَبِثِ انه َل وَس ْ

ّ
، َوا َشا اًَْحيه ِمْن ُنفهاِز ُمََضَ َُ تٌَََُْم 

َِ اًَْجيهَة، كَاَل  َِ َمْن َوَزاَءاَن ، هَْسُذُي ِت ِّبْ ِت اًَْحَصاِم، فَُمْصاَن ِتبَْمٍص فَْعٍي، ُُنْ

 َ ، َوكَاَل: فَبََمَصمُهْ ِتبَْزتَؽٍ، َوهَنَامُهْ َؾْن َبْزت ٍُ ِ َوْحَس ميَاِن ِِبغله
ّ
ؽٍ، كَاَل:" َبَمَصمُهْ ِِبْل

، كَاَل:" َصَِاَذُت  ُ َوَزُسوَُلُ َبْؿؼَلُ ؟ ، كَاًُوا: اغله ِ ميَاُن ِِبغله
ّ
ْي ثَْسُزوَن َما اْل َُ "

اَلتِ  كَاُم اًعه
ّ
، َوا ِ ًسا َزُسوُل اغله ، َوَبنه ُمَحمه ُ له اغله

ّ
ََلَ ا

ّ
ََكِت، َبْن َل ا ًَخاُء اًزه

ّ
، َوا

ِء، َواًَْحْيَُتِ،  ِبه ًسا ِمْن اًَْمْلََنِ، َوهَنَامُهْ َؾْن ازله وا َُخُ َوَظْوُم َزَمَضاَن، َوَبْن ثَُؤذه

، َوكَاَل:  ِ هَما كَاَل: اًُْمَلريه َحُة: َوُزت ـْ هَما كَاَل: اًيهِلرِي؛ كَاَل ُص َحُة: َوُزت ـْ و كَاَل ُص

ٍُ َاًْمُ  َِ ِمْن َوَزائُُِكْ". "اْحَفُؼو وا ِت َزفهِت". َوَبْذِّبُ
2

 

 

 

                                                 
 .(ٚٔ(، ومسلم )ٚٛالبخاري ) -ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًفضي اًساذش : ظَام زمضان من ٔبؾامل ٔبُي اجلية واًـخق من 

 اًيريان :

َُ ،َؾْن اًيهِبِّ  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ ِ  -  -َؾْن َبِِب  ، كَاَل: َمْن بَٓمَن ِِبغله

اَلَت، َوَظاَم  ، َوَبكَاَم اًعه ِ َبْن ًُْسِذََلُ َوَزُسوَِلِ َزَمَضاَن، ََكَن َحلًّا ؿَََل اغله

هِِت ُوزِلَ ِفهيَا، كَاًُوا: ََي  َِ اً ، َبْو َخَََس ِِف َبْزِض ِ اَحَص ِِف َسِخِِي اغله َُ اًَْجيهَة، 

نه ِِف اًَْجيهِة ِمائََة َذَزَخٍة، 
ّ
. كَاَل: ا ُ اًيهاَش ِتَشضِلَ ! َبفاََل هًَُّّبِ ِ ا َزُسوَل اغله َُ َبؿَسه

َماِء َواْلَْزِط،  ، ُُكه َذَزَحذنَْيِ َما تََُْْنَُما مََكَ تنَْيَ اًسه ِسٍَن ِِف َسِخَِِلِ ُِ ُ ٌَُِْمَجا اغله

 َُ َُ َبْوَسطُ اًَْجيهِة، َوَبْؿََل اًَْجيهِة، َوفَْوكَ ه ه
ّ
ٍُ اًِْفْصَذْوَش، فَا َ فََسَُو َرا َسبًَُُْتُ اغله

ّ
فَا

مْحَنِ  ُص َبهْنَاُز اًَْجيهِة ". َؾْصُص اًصه َُ ثََفجه ، َوِمٌْ
2

 

ِ  -  -َوَؾْيَ زِض ظل ؾيَ: َبنه َبْؾَصاِتًَّا َبََت اًيهِبه  فََلاَل: ََي َزُسوَل اغله

َُ َذَذَُْت اًَْجيهَة. كَاَل: َُْخ َرا َْعِ
ّ
ٍي ا هِِن ؿَََل َْعَ َِ » ُذً َ َل جُّْشُِك ِت ُحُس اغله ـْ َ ث

اَلَت  ِِن اًَْمْىُذوتََة  -َصُْئًا، َوثُِلمُي اًعه ـْ َ ََكَت اًَْمْفُصوَضَة، وثَُعوُم  -ً َوثُْؤَِت اًزه

ا َبْذجََص كَاَل: كَاَل:«. َزَمَضاَن  َشا. فَََمه َُ ، َل َبِسًُس ؿَََل  ثََم ِِبًَْحّقِ ـَ َ ي ت ِ » َواشله

َشا  َُ ىَل 
ّ
ََْيُؼْص ا ِي اًَْجيهِة فََْ ُْ ىَل َزُخٍي ِمْن َب

ّ
«. َمْن َبَزاَذ َبْن ًَْيُؼَص ا

1
 

 

                                                 
 (.ٗٔ(، ومسلم )ٜٖٚٔالبخاري )  - ٔ
 (.٘ٔ٘ٛ(،وأمحد)ٗٔ) - ٘ٔ(،ومسلم ٜٕٓٚالبخاري)  - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َرا َخاَء َزَمَضاُن، فُذِّ  -  -َوَؾْيَ زِض ظل ؾيَ، َبنه اًيهِبه 
ّ
َحْت كَاَل: ا

ََاِظنُي".  َِّلْت َبتَْواُة اًيهاِز، َوُظفَِّسِث اًض ه َبتَْواُة اًَْجيهِة، َوكَُ
2

 

َِّلْت َبتَْواُة  ِة، َوكَُ مْحَ َرا َذَذَي َزَمَضاُن، فُِذَحْت َبتَْواُة اًصه
ّ
وِف زواًة: ا

ََاِظنُي".  ، َوُسَِْسََِت اًض ه َ ََجََنه
1

 

 ُ ِ  وَؾْن َبِِب ُبَماَمَة َزِِضَ اغله ُت َزُسوَل اغله ـْ َُ ، كَاَل: مَسِ ُعُة  -   -َؾْي خَيْ

ْحِي  َو ؿَََل اًَْجْسؿَاِء َواِضٌؽ ِزْخََلُ ِِف قََصاِس اًصه ُُ ِة اًَْوَذاغِ َو اًيهاَش ِِف َحجه

وَن، فََلاَل َزُخٌي ِمْن بِٓدِص اًَْلْوِم: َما ثَُلوُل؟  ـُ ًََخَعاَوُل، ًَُلوُل: "َبَل جَْسَم

، كَاَل:"  ًُُِكْ وا َسََكَت َبْمَوا ، َوُظوُموا َصَِْصُُكْ، َوَبذه َسُُكْ هوا ََخْ ، َوَظَ اْؾُحُسوا َزجهُُكْ

 ." ُُِّكْ وا َرا َبْمصُُِكْ، ثَْسُذَُوا َحٌهَة َزج ـُ َوَبِظَ
1

 

 ِ َُ ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُ َؾْي ْزَذاِء َزِِضَ اغله ٌس »  -  -وَؾْن َبىِب ازله ََخْ

َََواِث اًَْرْمِس ؿَََل  َمنْ  ميَاٍن َذَذَي اًَْجيهَة: َمْن َحافَغَ ؿَََل اًعه
ّ
نه َمَؽ ا َخاَء ِِبِ

ِن 
ّ
، َوَظاَم َزَمَضاَن، َوَحجه اًَْحَُْت ا نه َوَمَواِكِِْتِنه ُِ نه َوُزُنوِؾِِنه َوُُسُوِذ ُوُضوِِئِ

                                                 
 (.ٜٚٓٔ( ومسلم)ٕٖٚٚالبخاري)  - ٔ
 (ٕٓٓٔ(، والنسائي )ٚٙٚٚ(، وأمحد )ٜٚٓٔمسلم )   -ٕ 
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على ٕٖٕٕٔ، ٕٕٕ٘ٔصحيح: رواه أمحد )  - ٖ

 ( وصححو األلباين.ٙٔٙ)شرط مسلم، والرتمذي 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ََكَت َظَِّ  َِ َسِخِاًل، َوَبْؾَعى اًزه َْ َ ً
ّ
َخَعاَغ ا ى اَلَماهََة اس ْ ، َوَبذه َُ كَاًُوا «. َحًة ِِبَا هَْفُس

ْزَذاِء: َوَما َبَذاُء اَلَماهَِة؟ ، كَاَل: اًُْلْسُي ِمَن اًَْجيَاتَِة ". ََي َبَِب ازله
2

     

 ِ َُ ، َبّن َزُسوَل اغله ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ هِت -  -وَؾْن َبِب  َرا َظَ
ّ
، كَاَل: "ا

َََِا، َذَذََْت  ـْ َ ا، َوَبَظاَؾْت ت ًَْت فَْصََجَ ا، َوَحعه َُ َِْص َسَِا، َوَظاَمْت َص اًَْمْصَبُت ََخْ

ِمْن َبّيِ َبتَْواِة اًَْجيهِة َصاَءْث". 
1

 

 

َُ ، َؾِن اًيهِبِّ  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ ََامُ - -َوَؾْن َبِِب  ُحٌهٌة،  ، كَاَل: "اًّعِ

َوِحْعٌن َحِعنٌي ِمَن اًيهاِز". 
1

 

ََلٍ -  -َوَؾْيَ زِض ظل ؾيَ، َؾْن َزُسوِل ظِل  َْ َ ُل ً َرا ََكهَْت َبوه
ّ
، كَاَل: "ا

َِّلْت َبتَْواُة اًيهاِز، فؼََلْ  ، َوكَُ ََاِظنُي، َوَمَصَذُت اًِْجّنِ ِمْن َزَمَضاَن، ُظفَِّسِث اًض ه

، َوفُِذَحْت َبتَْواُة اًَْجيهِة، فؼََلْ ًُْلََْق ِمْْنَا َِبٌة، َواَنَذى ُمٌَاٍذ: ًُْفذَْح ِمْْنَا َِبةٌ 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على ٕٖٕٕٔ، ٕٕٕ٘ٔصحيح: رواه أمحد ) - ٔ

 ( وصححو األلباين.ٙٔٙشرط مسلم، والرتمذي )
( قاؿ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح، ٖٙٔٗصحيح: رواه ابن حباف يف "صحيحو" )  - ٕ

 (.ٓٙٙوصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )
( تعليق شعيب األرنؤوط: صحيح وىذا إسناد حسن، والبيهقي يف" ٕٜٗٔأمحد ) أخرجو - ٖ

(: إسناده حسن، واأللباين يف" صحيح ٓٛٔ/ٖ(، و قاؿ اهليثمي )ٖٔٚ٘شعب اإلمياف" )
 ( قاؿ: صحيح لغًنه.ٜٓٛالرتغيب )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

، َوعِل ُؾَخَلاُء ِمَن اًيهاِز، َوَرضِلَ  ِ َبْكِِصْ ّ ََي َِبِقَي اًَْزرْيِ َبْكِدْي، َوََي َِبِقَي اًّشه

 ." ََلٍ َْ َ ِِف ُُكِّ ً
2

 

 

من ِبة اًصَين ِف اًفضي اًساتؽ : ًُسؾي اًعامئون ًوم اًلِامة 

 اجلية :

َُ ، َبنه َزُسوَل ظِل  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ كَاَل: َمْن َبهَْفَق  -  -َؾْن َبِِب 

، فََمْن ََكَن  َشا َذرْيٌ َُ َسْوَخنْيِ ِِف َسِخِِي ظِل، هُوِذَي ِِف اًَْجيهِة، ََي َؾْحَس ظِل 

اَلِت ُذِؾَي ِمْن َِبِة  ِي اًعه ُْ ِي اًِْجَِاِذ ُذِؾَي  ِمْن َب ُْ اَلِت، َوَمْن ََكَن ِمْن َب اًعه

َسكَِة،  َسكَِة ُذِؾَي ِمْن َِبِة اًعه ِي اًعه ُْ ِمْن َِبِة اًِْجَِاِذ، َوَمْن ََكَن ِمْن َب

ًُق:  ّسِ ِن، فََلاَل َبتُو جَْىٍص اًّعِ َيه ََاِم ُذِؾَي ِمْن َِبِة اًصه ِي اًّعِ ُْ َوَمْن ََكَن ِمْن َب

وَزٍت، فََِْي ََي َزسُ  ٍِ اَلتَْواِة ِمْن ََضُ ِش َُ وَل ظِل، َما ؿَََل َمْن ًُْسَؾى ِمْن 

ْم، َوَبْزُحو َبْن حَُىوَن ِمْْنُْم".  ـَ َ َِا؟، كَاَل: ه ٍِ اَلتَْواِة ُكِّ ِش َُ ًُْسَؾى َبَحٌس ِمْن 
1

 

 

 

 

                                                 
ِمذي ) - ٔ (، ٖٛٛٔ(، وابن خزمية )ٕٗٙٔ(، وابن ماجو )ٕٛٙحسن صحيح: أخرجو الرتر

 (.ٖٖ٘ٗبَّاف )وابن حِ 
 (.ٖٕٕٛ(، والنسائي )ٖٗٚٙ(، وأمحد، والرتمذي )ٕٚٓٔ(، ومسلم )ٕٙٛٙالبخاري ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفضي اًثامن : صفاؿة اًعَام واًلصبٓن ٌَـحس ًوم اًلِامة :

ٍصو زِض ظل ؾْنام ، َبنه َزُسوَل ظِل  كَاَل:  -  -َؾْن َؾْحِس ظِل ْجِن َْعْ

 َُ ُخ ـْ ، َمٌَ ََاُم: َبْي َزّةِ ْحِس ًَْوَم اًِْلَِاَمِة، ًَُلوُل اًّعِ ـَ اِن ٌَِْ ـَ ََاُم َواًُْلْصبُٓن ٌَْضَف اًّعِ

 َ ، َوً َِ ِِن ِفِ ـْ َاِز، فََضفِّ ََِواِث ِِبٍْنه اَم َواًضه ـَ َُ اًيهْوَم اًعه ُخ ـْ ُلوُل اًُْلْصبُٓن: َمٌَ

اِن".  ـَ . كَاَل: فََُُضفه َِ ِِن ِفِ ـْ ِي، فََضفِّ َْ ه ِِبٌَ
2

 

لول  اس خسزاك : ُياك من اخلعحاء ٔبو اًـَامء  : ًلول احلسًر تَفغ : " ًو

اًلصبٓن ، زة مٌـخَ اًيوم ِبٌََي ، فضفـِن فَِ " ومن اًـجَة كس 

ُاثني ٔبحس اًض حاة اؽللسمني ٔلحس اًّبامج إلسالمِة ِف  مسـت تبٔرهَاي

لول : وزة ُشا اًلصبٓن ، وِف ُشا من  مِص ، ٌضري ٕاىل اًلصبٓن ،ًو

اخلعبٔ ما ُو مـَوم ؽلن ثسجص ُشا اًالكم ، فٕان ُشا اًلول مـياٍ ٔبن 

اًلصبٓن خمَوق ، مؽ اًـؼل تبٔن ٕادواهيا من اخلعحاء واًـَامء ، ًـخلسون تبٔن 

ظل كري خمَوق ، ول ًًْتحون شلضل ، فٕاهَ من اؽلـَوم ًلك  اًلصبٓن الكم

مسؼل ، ٔبن ًـؼل ٔبن اًلصبٓن الكم ظل ، وكس ؿؼل فذية اًلول خبَق اًلصبٓن 

اًِت ثـصط ًِا إلمام ٔبمحس جن حٌحي زمحَ ظل وكس ثـاكة ؿَََ زالزة 

َل من ألمصاء ًـشتوهَ ؿَل ٔبن ًلول خبَق اًلصبٓن ، حىت زخذَ ظل ؿَل ملا

احلق تبٔن اًلصبٓن الكم ظل كري خمَوق ، اًِت يه ِف ٔبؾياكٌا ٕاىل ًوم 

                                                 
[، "الرتغيب ٕٖٛٛ[، وصححو األلباين يف " اجلامع الصغًن ]ٕٙٙٙصحيح : رواه أمحد ] - ٔ

 (.ٖٜٙٔ[، و" مشكاة املصابيح" )ٜٕٗٔ[، ]ٜٗٛوالرتىيب ]



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًلِامة ، فريىج احلشز ؾيس اًخحسًر ِبشا احلسًر ٔبن ُيسج اؽلصء ، 

لول اًلصبٓن مٌـخَ " و ل ًلول :" ٔبي زة " . وظل اؽلوفق  تلول ، " ًو

 ٕاِل سخِي اًصصاذ.

 

 اًفضي اًخاسؽ :ؾؼم ٔبحص اًعامئ ؾيس زتَ :

َُ ، َؾِن اًيهِبِّ  َؾنْ  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ ِي اْجِن  -، كَاَل: -  -َبِِب  ُُكه َْعَ

 "...، َِ َُ ِِل، َوَباَن َبْحزِي ِت ه ه
ّ
ََاَم، فَا له اًّعِ

ّ
، ا بَٓذَم ََلُ

2
 

امئة  : " وؽلسؼل ـِ ىَل س ح
ّ
يَاٍث ا َمََُِا اْجُن بَٓذَم َؾّْشُ َحس َ ـْ َ يٍَة ً ُُكه َحس َ

يَ  ، ًََسُغ َحس َ َِ َو ِِل، َوَباَن َبْحزِي ِت ُُ ْوَم،  له اًعه
ّ
: ا ٍة، ًَُلوُل ظُل، َؾزه َوَخيه

َُ ِمْن َبْخَِل، فََُِو ِِل، َوَباَن  َ َِْوث اَة ِمْن َبْخَِل، َوَص َ اَم ِمْن َبْخَِل، َواًّشه ـَ اًعه

."...، َِ  َبْحزِي ِت
1

 

  ِ ،  كَاَل: بََٓخ َزُسوُل اغله َُ ُ َؾْي ََِمّيِ َزِِضَ اغله ِس ْجِن َذازِلٍ اًسه َْ  -وَؾْن ُؾَح

 -  فََلاَل ، َِ َْ َ يَا ؿََ َْ ه ، فََعَ ٍُ َس ـْ َ ، فَُلِذَي َبَحُسُُهَا َوَماَث اْلَٓدُص ت تنَْيَ َزُخَنَْيِ

 ِ ؟ كَاًُوا: َذَؾْواَن ََلُ -  -َزُسوُل اغله ، فََلاَل :" َما كَُُُْتْ َِ َُ ِتَعاِحِد ُمه َبًِْحْل ِه : اٌَ

 ِ ؟ -  -َزُسوُل اغله َِ َس َظْوِم ـْ َ َُ ت ٍَْن َظْوُم ؟ َوَب َِ َس َظاَلثِ ـْ َ َُ ت ٍَْن َظاَلثُ :" فَبَ

                                                 
 .(ٔ٘ٔٔ) - ٔٙٔ(،ومسلمٜٗٓٔالبخاري) - ٔ
 (ٔ٘ٔٔ) - ٗٙٔمسلم  - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َحُة ِِف َبَحِسُِهَا ـْ َمِي ُص ـَ اَلِت َواًْ ؟ َصمه ِِف اًعه َِلِ َس َْعَ ـْ َ َُلُ ت ٍَْن َْعَ ي  -،َوَب ِ اشله

َماِء َواْلَْزِط". تََُْْنُمَ  ا مََكَ تنَْيَ اًسه
2

 

 

 اًفضي اًـاُش: ظَام صِص زمضان من ٔبؾامل اًفالخ :

 ِ ىَل َزُسوِل اغله
ّ
َُ ، َبنه َبْؾَصاِتًَّا َخاَء ا ُ َؾْي ِ َزِِضَ اغله ِس اغله َْ ؾن َظََْحَة ْجَن ُؾَح

-  -  :َما ًَُلوُل َُ ، َول هَْفَل َِ ِبِش، وَْسَمُؽ َذِويه َظْوثِ ٍس، ََثئَِص اًصه ِي ََنْ ُْ ِمْن َب

 ِ ْسالِم فََلاَل َزُسوُل  -  -َحىته َذاَن ِمْن َزُسوِل اغله
ّ
َو ٌَْسبَُل َؾِن ال ُُ َرا 

ّ
فَا

 ِ ََْوِم َواٌ -ظَل ظل ؿَََ وسؼل  -اغله ُس َظَََواٍث ِِف اًْ ْي : ََخْ َُ ََلِ فََلاَل:  َْ ه َ

 ِ له َبْن ثََعوهَغ كَاَل َزُسوُل اغله
ّ
؟ كَاَل: َل، ا نه ُُ ََاُم َصِِْص -  -ؿَََله كرَْيُ : َوِظ

له َبْن ثََعوهَغ كَاَل: َوَرَنَص ََلُ َزُسوُل 
ّ
؟ كَاَل: َل، ا ٍُ ْي ؿَََله كرَْيُ َُ َزَمَضاَن كَاَل: 

 ِ ََكَت، فَ -  -اغله له َبْن ثََعوهَغ فَبَْذجََص ، اًزه
ّ
ا؟، كَاَل: َل، ا َُ ْي ؿَََله كرَْيُ َُ َلاَل: 

 ِ َشا َول اهُْلُط، فََلاَل َزُسوُل اغله َُ ِ َل َبسًُِس ؿَََل  َو ًَُلوُل: َواغله ُُ ُخُي، َو  -اًصه

 - ." ِن َظَسَق
ّ
: َبفَََْح ا

1
 

 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، وأبو داود ٜ٘ٚٔٓصحيح: رواه أمحد ) - ٔ
 (، قاؿ الشيخ األلباين: صحيح.ٜ٘ٛٔ(، والنسائي )ٕٕٗ٘)
 (.ٔٔ(، ومسلم )ٙٗالبخاري ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َيم من ُك اًفضي احلاذي ؾّش : ظَام صِص زمضان ومـَ زالج بٔ 

 صِص ًشُة توحص اًعسز:
 ِ ُت َزُسوَل اغله ـْ ، كَاَل: مَسِ رِي َؾِن اْلَْؾَصاِِبِّ ّزِ ِ ْجِن اًّضِ  -َؾْن ٍَزًَِس ْجِن َؾْحِس اغله

 -  ْْبَ َوَحَص ُِ ٍم ِمْن ُُكِّ َصٍِْص، ًُْش ، َوزاََلزَِة َبَيه ّْبِ ًَُلوُل:" َظْوُم َصِِْص اًعه

ْسِز".  اًعه
2

 

اِة اًيهِبِّ وَؾْن  ْحِدََي َؾْن َزُخٍي ِمْن َبْْصَ ِصو ْجِن ُُشَ كَاَل: ِكَِي  - -َْعْ

َص، -  -ٌَِيهِبِّ  ُْ ْم ازله ـَ َُ ًَْم ًَْع ه َص، كَاَل: "َوِذْذُث َبه ُْ : َزُخٌي ًَُعوُم ازله

،" ، كَاَل:" َبْنرَثَ َُ ٌِْعَف ، كَاَل:" َبْنرَثَ "كَاًُوا: فَ َِ َْ َ ُُكْ  كَاًُوا: فَثَُُث مُثه كَاَل:" َبَل ُبْذِّبُ

ٍم ِمْن ُُكِّ َصٍِْص".  ْسِز، َظْوُم زاََلزَِة َبَيه ُة َوَحَص اًعه ُِ ِتَما ًُْش
1

 

 

 

 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجالو ثقات ٕٖٕٓٔ، ٕٖٕٚٔرواه أمحد ) - ٔ

 (.ٚ٘٘ٙالشيخٌن غًن صحابيو، وابن حباف يف "صحيحو" )رجاؿ 
 ( قاؿ الشيخ األلباين: صحيح.ٖٕ٘ٛصحيح: رواه النسائي ) - ٕ
د  )َوَحَر الصَّْدِر(: َما ََيُْصُل يف اْلَقْلِب ِمْن اْلُكُدورَاِت َواْلَقْسَوة ، َوِقيَل: اْلِْْقُد َواْلَغْيُظ، َوِقيَل: َأشَ  

 (ٗٗٗ/ ٖ النػرَهايَِة. شرح سنن النسائي )اْلَغَضِب ، َكَذا يف 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًفضي اًثاّن ؾّش: اًعَام مسزسة ألذالق والاهخعاز ؿَل 

 اًضِواث : 

َُ ، َؾِن اًيهِبِّ  ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ ِي اْجِن  -: ، كَالَ -  -َؾْن َبِِب  ُُكه َْعَ

َرا ََكَن ًَْوُم 
ّ
ََاُم ُحٌهٌة، َوا ، َواًّعِ َِ َُ ِِل، َوَباَن َبْحزِي ِت ه ه

ّ
ََاَم، فَا له اًّعِ

ّ
، ا بَٓذَم ََلُ

 ، َُ َبَحٌس َبْو كَاثَََلُ ه ْن َسات
ّ
َظْوِم َبَحِسُُكْ، فاََل ٍَْصفُْر ًَْوَمئٍِش َوَل ًَْعَرْة، فَا

ّّنِ امْ 
ّ
ََُلْي: ا ، ًَُزَُوُف فَِم فََْ ٍِ ََِس ٍس ِت ي هَْفُس ُمَحمه ِ ، َواشله ثنَْيِ ُصٌؤ َظامِئٌ، َمصه

امِئِ فَْصَحذَاِن  ََُة ِؾْيَس ظِل ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ِمْن ِزحِي اًِْمْسِم، َوٌَِعه امِئِ َبْظ اًعه

، َؾزه  َُ ه َرا ًَِلَي َزت
ّ
، َوا ٍِ َرا َبفَْعَص فَصَِخ ِتِفْعِص

ّ
َما: ا "،  ًَْفَصُُحُ َِ ََاِم ، فَصَِخ ِتِع َوَخيه

 ُشا ًفغ اًحزازي.

يٍَة،  امئة َحس َ ـِ ىَل س ح
ّ
يَاٍث ا َمََُِا اْجُن بَٓذَم َؾّْشُ َحس َ ـْ َ يٍَة ً وؽلسؼل: "ُُكه َحس َ

اَم ِمْن  ـَ ، ًََسُغ اًعه َِ َو ِِل، َوَباَن َبْحزِي ِت ُُ ْوَم،  له اًعه
ّ
: ا ًَُلوُل ظُل، َؾزه َوَخيه

، َبْخَِل، َواً  َِ َُ ِمْن َبْخَِل، فََُِو ِِل، َوَباَن َبْحزِي ِت َ اَة ِمْن َبْخَِل، َوَصَِْوث َ ّشه

 ، َُ ه امِئِ فَْصَحذَاِن: فَْصَحٌة ِحنَي ًُْفِعُص، َوفَْصَحٌة ِحني ًَََْلى َزت ْوُم ُحٌهٌة، َوٌَِعه َواًعه

ََُة  اِم َبْظ ـَ َُُف ِمَن اًعه امِئِ ِحنَي خَيْ ِؾْيَس ظِل ِمْن ِزحِي  َوًَُزَُوُف فَِم اًعه

اًِْمْسِم". 
2

 

                                                 
(. ٔٗٗٚ، ٗ٘ٔٚ(، وأمحد )ٔ٘ٔٔ(، ومسلم )ٕٜٚ٘، ٜٗٓٔ، ٜٗٛٔالبخاري ) - ٔ

(، وابن ماجو ٙٚٚ(، والرتمذي )ٕٕٗٔ، ٖٕٕٔ(، والنسائي )ٖٖٕٙوأبو داود )
(ٖٔٙٛ،ٜٔٙٔ.) 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ِ ُت َزُسوَل اغله ـْ اِض، كَاَل: مَسِ ـَ ًَُلوُل:  -  -َوَؾْن ُؾثَْماَن جن َبِِب اًْ

ََاُم ُحٌهٌة َنُجيهِة َبَحِسُُكْ ِمَن اًِْلذَاِل".  "اًّعِ
2

 

 ِ ِ ، كَاَل: كَاَل ًَيَا َزُسوُل اغله َحاِة! :" ََي -  -وَؾْن َؾْحِس اغله َّشَ اًض ه ـْ َم

َُ َبقَغه ٌََِْحَِصِ َوَبْحَعُن ٌََِْفْصحِ،  ه ه
ّ
ْح، فَا وه ََََتَ َخَعاَغ ِمٌُُْكْ اًَْحاَءَت فََْ َمْن اس ْ

َُ ََلُ ِوَخاٌء". ه ه
ّ
ْوِم، فَا َِ ِِبًعه َْ ََ ـَ َخِعْؽ فَ َوَمْن ًَْم ٌَس ْ

1
  

لول فضََل اًـالمة اجن ِبس  اًعالت  : فدني اًيب ؿَََ-زمحَ ظل-ًو

واًسالم ٔبن اًعوم وخاء ٌَعامئ، ووس ََل ًعِازثَ وؾفافَ، وما راك ٕال 

ٔلن اًض َعان جيصي من اجن بٓذم جمصى ازلم، واًعوم ًضَق ثطل 

لوى  ُِضـف سَعان اًض َعان ،ًو ُشهص ِبعل وؾؼمخَ، فَ اؾلازي، ًو

سَعان إلميان، وحىرث ثسخدَ اًعاؿاث من اؽلؤمٌني، وثلي تَ اؽلـايص. 
1

 

 ِ ، كَاَل كَاَل َزُسوُل اغله َُ ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ َمْن ًَْم ًََسْغ  -  -وَؾن َبِِب 

 ." َُ َ ات َُ َوَُشَ اَم ـَ ِ َحاَخٌة ِِف َبْن ًََسَغ َظ َِ فََََُْس غِله َمَي ِت ـَ وِز َواًْ كَْوَل اًزه
4

 

                                                 
(، ٜٖٙٔ، وابن ماجة )ٖٕٕٓ(، والنسائي )ٗٗٛ٘ٔ، ٜٖٛ٘ٔصحيح: رواه أمحد )  - ٔ

(، وصححو األلباين، وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط ٜٖٗٙوابن حباف )
 مسلم.

 (.ٕٙٗٓ(، وأبو داود )ٕٜٖ٘(، وأمحد )ٓٓٗٔ(، مسلم )ٜ٘ٓٔالبخاري )  - ٕ
 .-رمحو اهلل-ابن باز -العًلمة"اإلمًلءات "موقع فضيلة الشيخ  - ٖ
 (.ٚٓٚ(، والرتمذي )ٕٖٕٙ(، وأبو داود )ٖٜٓٔالبخاري ) - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 َِ َمَي ِت ـَ وِز َواًْ ِ َحاَخٌة  وِف زواًة: "َمْن ًَْم ًََسْغ كَْوَل اًزه َِْي فََََُْس غِله َواًَْج

 ." َُ َ ات َُ َوَُشَ اَم ـَ َبْن ًََسَغ َظ
2

 

 ِ َُ ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُ َؾْي َصٍَْصَت َزِِضَ اغله ُُ ََاُم وَؾن َبِِب  : " ًََُْس اًّعِ

 
ّ
فَِر، فَا هْلِو َواًصه ََاُم ِمَن اٌَ هَما اًّعِ ه

ّ
ِة، ا ْ هَم َبَحٌس َبْو ِمَن اْلَُْكِ َواًّشه ْن َسات

ّّنِ َظامِئٌ ". 
ّ
ّّنِ َظامِئٌ، ا

ّ
ََْم فَََْخُلْي: ا َ َي ؿََ ََجِ

1
 

ََاُم ُحٌهٌة ِمَن اًيهاِز، فََمْن َبْظَحَح »، كَاَل:  وَؾْن ؿَائَِضَة، َؾِن اًيهِبِّ  اًّعِ

َِ فاََل  َْ َ َي ؿََ ِن اْمُصٌؤ ََجِ
ّ
َِْي ًَْوَمئٍِش، َوا ،  َظائًِما، فاََل جَيْ َُ حه َُ َوَل ٌَس ُ ُخْم ٌَض ْ

ّّنِ َظامِئٌ " . 
ّ
ََُلْي ا َوًْ

1
 

وكال خاجص جن ؾحس ظل ألهعازي زِض ظل ؾْنام: ٕارا مصت فََعم 

َىن  ساهم ؾن اًىشة واؿلازم وذغ ٔبرى اجلاز ًو مسـم وتِصك ًو

وم فعصك سواء.  ؿََم وكاز وسىِية ول جتـي ًوم ظومم ًو

س اًعَام من اًعـام واًّشاة وحسٍ ، وؾن اًضـب، كال: كال ْعص ًُ

ىٌَ من اًىشة، واًحاظي ، واٌَلو ، واحلَف.  ًو

وؾن حـفص ، كال: مسـت مميواًن، ًلول: ٕان ٔبُون اًعوم حصك اًعـام 

 واًّشاة.

                                                 
 (ٜٛٙٔ(، وابن ماجة )ٖٜٛٛ(، وأمحد )ٚ٘ٓٙالبخاري ) - ٔ
 (وصححو األلباين.ٜٖٚٗ(،وابن حباف)ٜٜٙٔصحيح : رواه ابن خزمية) - ٕ
 ( وصححو األلباينٖٕٕٗرواه النسائي) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ىن  وؾن اًضـب ،ؾن ؿَل: ٔبن اًعَام ًُس من اًعـام واًّشاة، ًو

 من اًىشة واًحاظي واٌَلو.

حفؼِام سؼل َل ظومَ: اًلَحة واًىشة. وؾن جماُس ، كال دعَخان من 
2

 

لول اًـالمة اجن ِبس   : وِف اًعَام فوائس نثريت وحُك ؾؼمية-زمحَ ظل-ًو

مْنا: ثعِري اًيفس وُتشٍهبا وحزهَْتا من اخلالق اًسُئة واًعفاث اشلممية، 

َكٔلُش واًحعص واًحزي، وثـوًسُا ألذالق اًىصمية َكًعّب واحلؼل واجلوذ 

لصة زلًَ. واًىصم وجماُ ست اًيفس فامي ٍصِض ظل ًو
1

 

 

 اًفضي اًثاًر ؾّش : اس خجاتة ظل ثـاىل زلؿاء ؾحسٍ اًعامئ :
ٌَِّاٍث ِمَن  ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ كال ثـاىل: }َصُِْص َزَمَضاَن اشله

َِْص  َُ َوَمْن ََكَن َمصًًِضا َبْو ؿَََل اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكُ اًضه ََُعْم فََْ

ًُِخْْكَُِوا  ْْسَ َو ـُ ُ ِجُُكُ اًُُْْْسَ َوَل ٍُصًُِس ِجُُكُ اًْ ٍم ُبَدَص ٍُصًُِس اغله ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ َسَفٍص فَ

َرا سَ 
ّ
َهُُكْ جَْضُىُصوَن * َوا ـَ َ َساُُكْ َوً َُ َ ؿَََل َما  وا اغله ُ ًُِخَىّّبِ َت َو سه ـِ بضََلَ ِؾَحاِذي اًْ

ْؤِمٌُوا ِِب  َُ َخِجَُحوا ِِل َوًْ َرا َذؿَاِن فَََُْس ْ
ّ
اغِ ا ّّنِ كَصًٌِة ُبِحُِة َذْؾَوَت ازله

ّ
َؾِّنِ فَا

ُْم ٍَْصُصُسوَن { ]اًحلصت:  ِه َ ـَ َ ً241-242.] 

                                                 
 (ٜٔٛٛيف "مصنفو" ) ذكره ابن أيب شيبة - ٔ
 رمحو اهلل-ابن باز -"اإلمًلءات "موقع فضيلة الشيخ العًلمة - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ َرا َذَذَي َصُِْص َزَمَضاَن -  -وَؾن َبِِب 
ّ
: "ا

ََاِظنُي". فُ  ، َوُسَِْسََْت اًض ه َ َِّلْت َبتَْواُة ََجََنه َماِء، َوكَُ ذَِّحْت َبتَْواُة اًسه
2

 

ِِن اْلَْْعََش كَاَل: كَاَل َزُسوُل  ـْ َ َو َصمه ً ُُ ٍَس  ـِ َصٍَْصَت َبْو َؾْن َبِِب َس ُُ وَؾْن َبِِب 

 ِ ِ ُؾَخَلاَء ِِف ُُكِّ ًَْوٍم َوًََْ -  -اغله نه غِله
ّ
ًِلُكِّ َؾْحٍس ِمْْنُْم َذْؾَوٌت :" ا  ، ََلٍ

َخَجاتٌَة".  1ُمس ْ
 

: زالج ذؾواث -  -وؾيَ زِض ظل ؾيَ، كال: كال زسول ظل 

1مس خجاِبث: ذؾوت اًعامئ، وذؾوت اؽلسافص، وذؾوت اؽلؼَوم". 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٙٔٛٔ(،والدارمي )ٜٜٛٔالبخاري ) - ٔ
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط ٖٗٗٚصحيح : رواه أمحد ) - ٕ

 (.ٜٕٙٔالشيخٌن، وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع"  )
(، وانظر "صحيح اجلامع" ٖٙٗٚ، ٜٖٗ٘يف "شعب اإلمياف" )صحيح: رواه البيهقي  - ٖ
 ( عن أنس رضي اهلل عنو.ٕٖٖٓ(، و" )ٖٖٓٓ)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًفضي اًصاتؽ ؾّش : ظالت ظل ثـاىل ومالئىذَ ؿَهيم اًسالم ؿَل 

 زٍ :اًـحس اؽلسؼل حني حسو 

 ِ َص، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله هوَن -  -َؾِن اْجِن ُْعَ َُ ًَُعَ َ َوَمالئَِىُذ نه اغله
ّ
: "ا

صٍَِن".  ؿَََل اًُْمدََسّحِ
2

 

َُ كَاَل: كَاَل َزُسول ظل  : "جسحُصوا وَؾن ٔبوس جن َماضل َزِِض ظل َؾي

ن ِِف اًّسُحوز جصَنة" . 
ّ
فَا

1
 

 

سؼل تعَامَ ِف ازلهَا والٓدصت اؽل اًفضي اخلامس ؾّش: فصحة   

امِئِ فَْصَحذَاِن: فَْصَحٌة ِحنَي ًُْفِعُص، َوفَْصَحٌة ِحني ًَََْلى - -ًلوَل  : "َوٌَِعه

... ".احلسًر َُ ه َزت
1

  

                                                 
( ،قاؿ شعيب األرنؤوط: ٖٚٙٗرواه الطرباين يف األوسط ، وابن حباف يف "صحيحو" ) - ٔ

(، و"صحيح الرتغيب" ٜٖٓٗ، ٗ٘ٙٔحديث صحيح، وحسنو األلباين يف" الصحيحة" )
 (ٜٓٙٔصابيح " )(، و" مشكاة املٙٙٓٔ)
)تسحروا( من السحور واألمر للندب. )بركة( دنيوية يف التقوى على صياـ النهار ،وأخروية  - ٕ

 مبزيد األجر والثواب[ ]تعليق مصطفى البغا[
 .(ٛٓٚ(،والرتمذي)ٜٓ٘ٔٔ(،وأمحد)ٜ٘ٓٔ) - ٘ٗ(،ومسلم ٖٕٜٔالبخاري)-ٕ
(. ٔٗٗٚ، ٗ٘ٔٚ(، وأمحد )ٔ٘ٔٔ(، ومسلم )ٕٜٚ٘، ٜٗٓٔ، ٜٗٛٔالبخاري ) - ٖ

(، وابن ماجة ٙٚٚ(، والرتمذي )ٕٕٗٔ، ٖٕٕٔ(، والنسائي )ٖٖٕٙوأبوداود )
(ٖٔٙٛ،ٜٔٙٔ.) 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًفضي اًساذش ؾّش : ما خاء تبٔن ذَوف مف اًعامئ ٔبظَة من 

 زحي اؽلسم :

امِئِ ِحنَي ًلوَل  ََُة ِؾْيَس ظِل :"َوًَُزَُوُف فَِم اًعه اِم ، َبْظ ـَ َُُف ِمَن اًعه خَيْ

ِمْن ِزحِي اًِْمْسِم".
2

 

 

اًفضي اًساتؽ ؾّش : اًعَام ؤبثٍص ؿَل اًـحس ِبؾخَاذ فضََل اًعّب 

: 

ُت َزُسوَل ظِل  ـْ َصٍَْصَت، كَاَل: مَسِ ُُ ، َبنه َبَِب  ِْسّيِ ًَُلوُل:  َؾْن َبِِب ُؾثَْماَن اٍْنه

ِص " " َظْوُم َصِِْص اً ُْ ٍم ِمْن ُُكِّ َصٍِْص، َظْوُم ازله ، َوزاََلزَِة َبَيه ّْبِ عه
1

 

كوَل: "صِص اًعّب"، كال اًس يسي: ٔبي: صِص زمضان، ؤبظي اًعّب 

احلخُس، فسمي اًعَام ظًّبا ؽلا فَِ من حخس اًيفِس ؾن اًعـام وكرٍي 

 ِف اٍْناز.

 

 

 

 

                                                 
 حديث قدسي غن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  (ٔ٘ٔٔ) - ٔٙٔ (،ومسلمٕٜٗٚالبخاري) - ٔ
 األلباين.                (وصححوٚٚ٘ٚ(،والنسائي)ٚٚ٘ٚرواه أمحد) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ؤبثحـَ اًفضي اًثامن ؾّش: فضي ظَام ازلُص ؽلن ظام زمضان 

 س خًا من صوال :

: َبنه َزُسْوَل ظِل  َُ هوَة اَلهَْعاِزّيِ َزِِضَ ظُل َؾْي كَاَل:  -  -وَؾْن َبِِب َبً

صِ » ُْ ََاِم ازله ال ،ََكَن َنِع خًّا ِمْن َصوه َُ س ِ ـَ «. َمْن َظاَم َزَمَضاَن، مُثه َبثَْح
2

وَؾْن 

 ِ ِ ، َؾْن َزسُ  زَْوَِبَن، َمْوىَل َزُسوِل اغله َُ كَاَل: "َمْن َظاَم  وِل اغله ه ،َبه

يَِة فَََلُ َؾّْشُ  يَِة، َمْن َخاَء ِِبًَْحس َ َس اًِْفْعِص ََكَن ثََماَم اًس ه ـْ َ ٍم ت خهَة َبَيه س ِ

ًَِِا" .  َبْمثَا
1

 

 

س ألظفال ؿَل اًعَام :  اس خححاة ثـًو

ٍر كَاًَْت: َبْزَسَي اًيهِبه  ّوِ ـَ ؽِ ِتًِْت ُم َِّ َ ت ىَل كَُصى  -  - َؾْن اًصه
ّ
كََساَت ؿَاُصوَزاَء ا

ََُعْم" ،  ، َوَمْن َبْظَحَح َظائًِما فََ َِ ُِته تَِلِهَة ًَْوِم َُ اْلَهَْعاِز: "َمْن َبْظَحَح ُمْفِعًصا فََْ

ِِْن، ـِ َحَة ِمْن اًْ ـْ ه ُي ًَُِْم اٌَ ـَ ََاهَيَا، َوََنْ ُم ِظْح ُس َوهَُعّوِ ـْ َ َُ ت َرا  كَاًَْت: فَُىٌها هَُعوُم
ّ
فَا

فَْعاِز.
ّ
ٍُ َراَك، َحىته ٍَُىوَن ِؾْيَس اْل يَا َْ اِم َبْؾَع ـَ جَََك َبَحُسمُهْ ؿَََل اًعه

1
 

 
                                                 

 [.ٖٖٕٗ[أبو داود ]ٖٕٚٓٙ[، وأمحد ]ٗٙٔٔمسلم ] - ٔ
(،وابن ٖٙٚ( ،والرتمذي )ٕ٘ٚٔ(، والنسائي)ٕٕٕٔٗصحيح: رواه أمحد) - ٕ

(، وصححو األلباين ٕ٘ٔٔ(،وابن خزمية)ٖٖ٘ٙ(واللفظ لو،وابن حباف)٘ٔٚٔماجة)
 (ٖٔ٘ٛيف"صحيح اجلامع" )

 (.ٖٙٔٔ(، ومسلم )ٜٓٙٔالبخاري ) - ٖ
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 اًفعي اخلامس

 من فضائي صِص زمضان :

 ( زمضان صِص ىزول اًلصبٓن وثسازسَ :2)

ًسى ٌَِيهاِش  ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ ٌَِّاٍث ِمَن كال ثـاىل: } َصُِْص َزَمَضاَن اشله َوتَُ

 241اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن({ ]اًحلصت: 

ََلُ  َْ َ ََلُ اًَْلْسِز * ً َْ َ ََلِ اًَْلْسِز * َوَما َبْذَزاَك َما ً َْ َ ٍُ ِِف ً انه َبْىَزًْيَا
ّ
لوَل ثـاىل: } ا ًو

رْ 
ّ

وُخ ِفهيَا ِِب ْم ِمْن ُُكِّ اًَْلْسِز َذرْيٌ ِمْن َبًِْف َصٍِْص * ثَََنهُل اًَْماَلئَِىُة َواًصه ِ ِن َزِّبِ

 [1-2َبْمٍص * َساَلٌم يِهَ َحىته َمْعََؽِ اًَْفْجِص{ ]اًلسز: 

انه ُنيها 
ّ
ََلٍ ُمَداَزَنٍة ا َْ َ ٍُ ِِف ً انه َبْىَزًْيَا

ّ
ًِْىذَاِة اًُْمِحنِي * ا وكوَل ثـاىل: } مح * َوا

 [1-2ُمٌِْشزٍَِن { ]ازلذان: 

ُ َؾْْنُمَ  ِ وؾن اجن ؾحاش َزِِضَ اغله َبْحَوَذ  -  -ا، كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله

ٍُ ِِف  ٍُ ِخّْبًُِي، َوََكَن ًَََْلا اًيهاِش، َوََكَن َبْحَوُذ َما ٍَُىوُن ِِف َزَمَضاَن ِحنَي ًَََْلا

 ِ َُ اًُْلْصبَٓن، فََََصُسوُل اغله َُِساِزُس ََلٍ ِمْن َزَمَضاَن فَ َْ َ َبْحَوُذ ِِبًَْزرْيِ  -  -ُُكِّ ً

". ِمنْ  حِي اًُْمْصَسََلِ اًّصِ
2

  

                                                 
( ،وابن ٜٕ٘ٓ(،والنسائي)ٕٙٔٙ(،وأمحد)ٖٕٛٓ( واللفظ لو، ومسلم )ٖٓٛٔالبخاري ) - ٔ

 (.ٖٓٚٙحباف)
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فاذلس عل ثـاىل اشلي اظعفاان ِبٕلسالِم، ًلوَل ثـاىل ؾن وظَِة ٕاجصاُمَي 

َ اْظَعَفى  نه اغله
ّ
ـلوَة ؿَهيام اًعالت واًسالم؛ ُُكٌّ ِمْْنَُما ًحًَِ: } ََي تَِِنه ا ًو

َُِموَن{  ] له َوَبهُُْتْ ُمْس
ّ
ٍَن فاََل ثَُموحُنه ا  [.211اًحلصت: ًَُُكُ ازّلِ

اشلي تـثَ  -  -واظعفاان س ححاهَ وثـاىل ؽلخاتـة ذري ألانم زسوَل محمس 

 ظل ٕاىل مجَؽ ذَلَ توحَِ اًلصبٓن واًس ية، ًلوَل ثـاىل: 

ًِْىذَاَة  ُِّمُُكُ ا َ ـَ ُ َُُكْ َوً ُُكْ بََٓيثِيَا َوٍَُزنِّ َْ َ ٌُُْكْ ًَْخَُو ؿََ } مََكَ َبْزَسَْيَا ِفُُِكْ َزُسوًل ِم

ََُموَن * فَاْرُنُصوِّن َبْرُنْصُُكْ َواْصُىُصوا ِِل َوَل وَ  ـْ َ ُمُُكْ َما ًَْم حَُىوهُوا ث ِّ َ ـَ ُ اًِْحْْكََة َوً

 [211-212حَْىُفُصوِن {  ]اًحلصت: 

واظعفاان ظل ثـاىل ِبًلصبٓن اًىصمي اشلي حـَل ظل رممييًا ؿَل ُك اًىذة 

يَا ِمْن ِؾَحاِذاَن اًِت كدَل، ًلوَل ثـاىل: } مُثه َبْوَززْيَ  ِْ ٍَن اْظَعَف ِ ًِْىذَاَة اشله ا ا

َو  ُُ ِ َرضِلَ  ْرِن اغله
ّ

اِث ِِب َِ َوِمْْنُْم ُمْلذَِعٌس َوِمْْنُْم َساِتٌق ِِبًَْزرْيَ ًِيَْفِس ًٌِم  فَِمْْنُْم َػا

هْوَن ِفهيَا ِمْن َبَساِوَز مِ  َ ًَْىِدرُي * َحٌهاُث ؿَْسٍن ًَْسُذَُوهَنَا ُُيَ ٍة اًَْفْضُي ا َُ ْن َر

نه 
ّ
َة َؾيها اًَْحَزَن ا َُ ي َبْر ِ ِ اشله ًَِحاُسُِْم ِفهيَا َحصٌٍِص * َوكَاًُوا اًَْحْمُس غِله َوًُْؤًًُؤا َو

يَا ِفهيَا  هيَا َذاَز اًُْمَلاَمِة ِمْن فَْضَِلِ َل ًََمس ه ي َبَحَ ِ هيَا ًََلُفوٌز َصُىوٌز * اشله َزت

يَا ِفهيَا   [11-11ًُُلوٌة ﴾ ]فاظص: هََعٌة َوَل ًََمس ه

َِ ِمَن  ًَِما تنَْيَ ًََسًْ كًا  ًِْىذَاَة ِِبًَْحّقِ ُمَعّسِ ََْم ا َ ً
ّ
لوَل ثـاىل: } َوَبْىَزًْيَا ا ًو

َِ {  ]اؽلائست:  َْ َ ِميًا ؿََ َْ ًِْىذَاِة َوُمَِ  [44ا

َصٍَْصَت َبنه َزُسوَل  ُُ ن َبِِب  ـَ و اؽلـجزُت اخلازلُت ؿَّب اًـعوِز وألسماِن، ف ِ ُو اغله

-  َ َِ َوَسؼله َْ َ ُ ؿََ له كَْس ُبْؾِعَي ِمْن  -َظَله اغله
ّ
هِْخَِاِء ِمْن هَِبٍّ ا كَاَل: "َما ِمْن اْلَ
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 ُ ي ُبوثُُِت َوْحًِا َبْوََح اغله ِ هَما ََكَن اشله ه
ّ
، َوا َِ اًْخََّشُ َْ َ اْلََٓيِث َما ِمثَُْلُ بَٓمَن ؿََ

، فَبَْزُحو َبْن َبُنوَن  َِله
ّ
ا ًَْوَم اًِْلَِاَمِة". ا ـً مُهْ ََتِت َبْنرَثَ

2
 

وذؿا ظل ثـاىل تَ مجََؽ ذَلَ من مؤمٌني ونفاز ٍهيخسوا تَ من ػَامِث 

اًّشِك وألُواِء ٕاىل هوِز اًخوحِِس، واًفصائِغ، وَكفِة اًعاؿاِث، ًلوَل 

ََْم ُزوًحا ِمْن َبْمِصاَن َما ُنْيَت  َ ً
ّ
يَا ا ِْ ًِْىذَاُة  ثـاىل: } َوَنَشضِلَ َبْوَح ثَْسِزي َما ا

هَم ٍََْتِْسي  ه
ّ
َِ َمْن وََضاُء ِمْن ِؾَحاِذاَن َوا ٍُ هُوًزا هَنِْسي ِت َْيَا ـَ ميَاُن َوًَِىْن َح

ّ
َوَل اْل

َماَواِث َوَما ِِف  ي ََلُ َما ِِف اًسه ِ ِ اشله اِظ اغله َخِلمٍي * ِِصَ اٍظ ُمس ْ ىَل ِِصَ
ّ
ا

ِ ثَِعريُ  ىَل اغله
ّ
 [11،11 اْلُُموُز{ ]اًضوزى: اْلَْزِط َبَل ا

َِ ِِف اًيهاِش  َْيَا ََلُ هُوًزا ًَْمِِش ِت ـَ ٍُ َوَح يَا َْ خًا فَبَْحَِ ِْ لوَل ثـاىل: }َبَوَمْن ََكَن َم ًو

َْاَكِفصٍَِن َما ََكهُوا  ََُماِث ًََُْس خِبَاِزحٍ ِمْْنَا َنَشضِلَ ُسٍَِّن ٌِ ََكَْن َمثََُلُ ِِف اًؼه

َمَُوَن { ]أله ـْ َ  [.211ـام: ً

لول إلماُم اجُن نثرٍي  : ُشا مثي َضتَ ظل ثـاىل  -زمحَ ظل  -ًو ِف ثفسرٍي

ٌَمؤمِن اشلي َكن مِخًا، ٔبي: ِف اًضالَل، ُاًاًك حائًصا، فبٔحِاٍ ظل، ٔبي: 

ساٍ َل ووفلَ لثحاغ زسَل.  ٔبحِا كَحَ ِبٕلميان، ُو

َِ ِِف اًيهاِش  َْيَا ََلُ هُوًزا ًَْمِِش ِت ـَ {ٔبي: َيخسي هَف ٌسطل، وهَف } َوَح

 ًخِصف تَ.

                                                 
 (.ٕ٘ٔ(، ومسلم )ٕٗٚٚ، ٜٔٛٗالبخاري ) - ٔ
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ْوِف واجن ٔبِب ظَحة، ؾن اجن ؾحاش  ـَ واًيوز ُو: اًلصبٓن، نام زواٍ اً

 زِض ظل ؾْنام.

ي: إلسالم. واًلك ْصَح. ّسِ  وكال اًسه

َِ فََوًٌْي  ِّ ْساَلِم فََُِو ؿَََل هُوٍز ِمْن َزت
ّ
ًِاْل  ٍُ ُ َظْسَز َخ اغله وكال ثـاىل: } َبفََمْن َُشَ

َل َبْحَسَن ٌِ  ُ ىَزه َئَِم ِِف َضاَلٍل ُمِدنٍي * اغله ِ ُبًو ََِة كَُُوُِبُْم ِمْن ِرْنِص اغله ََْلاس ِ

َِنُي  ُْم مُثه ثَ َضْوَن َزِبه ٍَن خَيْ ِ َُ ُخَُوُذ اشله صه ِمٌْ ـِ اًَْحِسًِر ِنَخاًِب ُمدََضاِِبًا َمثَاِّنَ ثَْلَض

ىَل ِرْنِص 
ّ
َِ َمْن ٌََضاُء َوَمْن ُخَُوُذمُهْ َوكَُُوُِبُْم ا ِ ََيِْسي ِت َسى اغله ُُ ِ َرضِلَ  اغله

اٍذ {  ]اًزمص:  َُ ُ فََما ََلُ ِمْن  َِِي اغله  [.11-11ًُْض

ُُكْ هُوًزا  َْ َ ً
ّ
ُُِّكْ َوَبْىَزًْيَا ا اٌن ِمْن َزج َُ َا اًيهاُش كَْس َخاَءُُكْ جُْص لوَل ثـاىل: } ََي َبَيه ًو

 [.244ُمِدَيًا {  ]اًًساء: 

ًِْىذَاِة كَْس َخاَءُُكْ  َي ا ُْ ـموم اًىفاز: } ََي َب وكوَل ثـاىل ٔلُي اًىذاة ًو

ُفو َؾْن َنثرٍِي كَْس  ـْ َ ًِْىذَاِة َوً ُفوَن ِمَن ا ا ُنْيُُتْ ُُتْ ُ ًَُُكْ َنثرًِيا ِممه ُيَا ًَُحنّيِ َزُسًو

 ُ َِ اغله ِ هُوٌز َوِنَخاٌة ُمِدنٌي * ََيِْسي ِت ُحَي َخاَءُُكْ ِمَن اغله َُ س ُ َ هَحَؽ ِزْضَواه َمِن اث

َخِلمٍي  اٍظ ُمس ْ ىَل ِِصَ
ّ
َِ َوََيِْسَِيْم ا ْرِه

ّ
ىَل اًيهوِز ِِب

ّ
ََُماِث ا ْم ِمَن اًؼه صَُِجُ اَلِم َوخُيْ اًسه

 [.22-21{  ]اؽلائست: 

ََْم كُْصبآًن َؾَصِتًَّا - -ونشضل ذؿا تَ وٕاًََ زسول ظل  َ ً
ّ
يَا ا ِْ : } َوَنَشضِلَ َبْوَح

َِ فَصًٌِق ِِف اًَْجيهِة ًِخُ  ْيِشَز ُبمه اًُْلَصى َوَمْن َحْوًََِا َوثُْيِشَز ًَْوَم اًَْجْمؽِ َل َزًَْة ِفِ

رِي ({  ]اًضوزى:  ـِ  [.3َوفَصًٌِق ِِف اًسه
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و اًىذاة اشلي ُسى ظل تَ زسوَل  ، فال ُساًة ًيا ٕال مبا - -ُو

ِّن َبوَُس ْجُن -  -ُسى ظل ثـاىل تَ زسوََل  ْن اْجِن ِصَِاٍة َبْذَّبَ ـَ ، ف

َخَوى ؿَََل ِمٌَّْبِ  َُِموَن َبَِب جَْىٍص َواس ْ َص اًَْلَس ِحنَي َِبًََؽ اًُْمْس َؽ ُْعَ َُ مَسِ ه َماضِلٍ َبه

 ِ ًَِصُسوَِلِ  َزُسوِل اغله  ُ ُس، فَاْدذَاَز اغله ـْ َ ا ت  -جََضِهَس كَْدَي َبِِب جَْىٍص فََلاَل: َبمه

-  َِ ُ ِت َسى اغله َُ ي  ِ ًِْىذَاُة اشله َشا ا َُ ي ِؾْيَسُُكْ، َو ِ ٍُ ؿَََل اشله ي ِؾْيَس ِ اشله

َِ َزُسوََلُ .  ُ ِت َسى اغله َُ هَما  ه
ّ
َِ َُتَْخُسوا، َوا ، فَُزُشوا ِت َُُكْ َزُسًو

2
 

لوَل  َِ -  -ًو َخْمَسَم ِت َِ اًَُِْسى َواًيهوُز، َمْن اس ْ ِ ِفِ َوَبَذَش  : " ِنَخاُة اغله

ٍُ َضيه ".  َُِسى، َوَمْن َبْدَعبَ َِ ََكَن ؿَََل اًْ ِت
1

 

ىَل -  -وكوَل 
ّ
َماِء ا َو َحْدُي ظل اؽلَْمُسوُذ ِمَن اًسه ُُ : "ِنَخاُة ظل ، 

اَلْزِط". 
1

 

واًلصبُٓن اًىصمُي من ٔبمّهِ ٔبس حاِة مـافاِت اًلَِة من ُشوِز اًضِواِث 

ًِيا، ًلوَِل ثـاىل: } واًض هباِث اًِت ثـعُف تلَوِة ضـ اِف إلمياِن من ٔبمثا

ًسى  ُُ ُسوِز َو ًَِما ِِف اًعه ُُِّكْ َوِصَفاٌء  َا اًيهاُش كَْس َخاَءْحُُكْ َمْوِؾَؼٌة ِمْن َزج ََي َبَيه

ٌِنَي {  ]ًووس:  ٌة ٌَُِْمْؤِم  [.13َوَزمْحَ

ًسى َوِصَفاٌء{]فعَت:  ُُ ٍَن بَٓمٌُوا  ِ َو ٌصِله ُُ  [44وكوَل ثـاىل: } كُْي 
                                                 

 (.ٜٕٙٚالبخاري) - ٔ
 رضي اهلل عنو -( عن زيد بن أرقم ٕٛٓٗمسلم ) - ٕ
، وصححو -اهلل عنو  رضى -صحيح: رواه ابن أيب شيبة، وابن جرير، عن أيب سعيد  - ٖ

 (.ٖٚٗٗاأللباين يف "صحيح اجلامع" )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

كال اجُن اًلمّيِ : حامُغ ٔبمصاِط اًلَِة اًض هباُث واًضِواُث، واًلصبُٓن صفاٌء 

هلام، ففَِ من اًحٌُاث واًّباُني اًلاظـة وازللَل ؿَل اؽلعاًة اًـاًَة ما ػل 

ًخضميَ نخاة سواٍ، فِو اًضفاء ِبحللِلة، ًىن رضل موكوف ؿَل فِمَ 

 وثلٍصٍص اؽلصاذ فَِ.

نه ا
ّ
ا وكوَل ثـاىل: } ا اَلَت َوَبهَْفُلوا ِممه ِ َوَبكَاُموا اًعه ٍَن ًَْخَُوَن ِنَخاَة اغله ِ شله

هَيُْم ُبُحوَزمُهْ َوٍَزًَِسمُهْ ِمْن  ََُوفِّ ًِ اَزًت ًَْن ثَُحوَز *  ًََة ٍَْصُحوَن جِتَ ا َوؿاََلِه َزَسْكٌَامُهْ ِِسًّ

َُ قَُفوٌز َصُىوٌز{]فاظص:  ه ه
ّ
 [.10-15فَْضَِلِ ا

كَاَل:  -ظَل ظل ؿَََ وسؼل  -: َؾِن اًيهِبِّ -زىض ظل ؾيَ  - َوؾن ُؾثَْمانَ 

 ." َُ هَم َ اًُْلصبَٓن َوؿََ ؼله ـَ َ ُُكْ َمْن ث "َذرْيُ
2

 

 َُ نه َبفَْضََُُكْ َمْن -  -كَاَل: كَاَل َزُسْوُل ظِل  -زىض ظل ؾيَ  -َوَؾْي
ّ
: "ا

." َُ هَم َ اًُْلصبَٓن َوؿََ ؼله ـَ َ ث
1

  

نه  -  -كَاَل: كَاَل َزُسْوُل ظلِ  -زىض ظل ؾيَ  -ِن َماضِلٍ َوَؾْن َبوَِس جْ 
ّ
: "ا

ُي  ُْ ؟، كَاَل: "مُهْ َب َِنَي ِمَن اًيهاِش". كَاًُوا: ََي َزُسْوَل ظِل َمْن مُهْ ُْ عِل َب

 ." َُ ُي ظِل َوَذاَظُخ ُْ اًُْلصبِٓن ، َب
1

 

                                                 
 (.ٕٚٓ٘البخاري ) - ٔ
 (.ٕٕٔ(، وابن ماجة)ٕٛٓ٘البخاري ) - ٕ
 ( وصححو األلباين.ٕ٘ٔصحيح: رواه ابن ماجو ) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

وٍذ  ـُ : - -اَل: كَاَل َزُسْوُل ظلِ كَ  -زىض ظل ؾيَ  -َوَؾْن َؾْحِس ظِل ْجِن َمْس

ََْلَصٔب ِِف اًُْمْعَحِف".  ةه ظَل َوَزُسوََلُ فََْ ٍُ َبْن ُُيِ "َمْن َِسه
2

 

كال: ل ٌسبٔل ٔبحٌس ؾن هفسَ ٕال اًلصبٓن، فٕان  -زىض ظل ؾيَ  -َوؾيَ 

َكن ُيةه اًلصبَٓن، فٕاهَ ُية ظَل وزسوََل". 
1

 

زىض  -وؾن فصوت جن هوفي ألجشـي، كال: نيت خازا خلحاة جن ألَزّثِ 

ة ٕاىل ظل ما اس خعـَت، فٕاهَم ًن ثخلصة  -ظل ؾيَ  فلال: َي ُياٍ! ثلصه

ٕاًََ ثِشٍء ُو ٔبحةه ٕاًََ من الكِمَ". 
1

 

وٍذ  ـُ ِ ْجِن َمْس كَاَل: َمْن َبَحةه اًُْلْصبَٓن  -زىض ظل ؾيَ  -وَؾْن َؾْحِس اغله

 . خِّْشْ َُ 4فََْ
 

 

                                                 
( وحسنو األلباين. يف" صحيح اجلامع" ٜٕٓ/  ٚحسن: رواه أبو نُعيم يف "حلية األولياء" ) - ٔ
 (.ٕٖٕٗحة" )(، و"الصحيٜٕٛٙ)
 (.ٙ" فضائل القرآف للقزويين") - ٕ
( والرد ٜٛٗ( واألمساء والصفات للبيهقي )ٖٕٗٓ، ٖٖٕٓصحيح: "اإلبانة" البن بطة ) - ٖ

 (.ٜ٘ٔعلى اجلهمية" للدارمي )
ابن  ( وأمايلٖ( والتفسًن من سنن سعيد بن منصور )ٖٖٙٛصحيح: رواه الدارمى ) - ٗ

 (.ٜٕٙ/ ٕٗٛ/  ٖ) -( وحلية األولياء ٔٚٔمسعوف )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ًَ "َمْن كََصَب َحْصفًا ِمْن  -  -زىض ظل ؾيَ ،كَاَل: كَاَل َزُسْوُل ظِل  -َوَؾْي

ًَِِا، َل َبكُوُل ٔبػل َحْصٌف،  ّْشِ َبْمثَا ـَ يَُة ِت يَة، َواًَْحس َ َِ َحس َ ِنَخاِة ظِل ، فَََلُ ِت

ًٌِف َحْصٌف َوَلٌم َحْصٌف َوِممْيٌ َحْصٌف ".  َوًَِىْن َب
2

 

ََلِ  َْ َ ٍُ ىِف ً انه َبْىَزًْيَا
ّ
: }ا َوَؾِن اْجِن َؾحهاٍش زِض ظل ؾْنام ، ىِف كَْوَِلِ َؾزه َوَخيه

ََا، َوََكَن  ْ ه اِء ازله ىَل مَسَ
ّ
ََلً َواِحَسًت ا ََلِ اًَْلْسِز مُجْ َْ َ اًَْلْسِز{، كَاَل: ُبْىزَِل اًُْلْصبُٓن ىِف ً

 ُ َُلُ ؿَََل َزُسوَِلِ  ِتَمْوِكؽِ اًيهُجوِم َوََكَن اغله ْثِص  - -َؾزه َوَخيه ًَُْنِ
ّ
َُ ىِف ا َض ـْ َ ت

ََلً َواِحَسًت  َِ اًُْلْصبُٓن مُجْ َْ َ : "َوكَاًُوا ًَْوَل ىُّزَِل ؿََ ُ َؾزه َوَخيه ٍغ، فََلاَل اغله ـْ َ ت

ٍُ حَْصثَِاَل{.  ْيَا َه َِ فَُؤاَذَك َوَزث َِّت ِت ًُِيثَخ َنَشضِلَ 
1

 

ِت ِِف وَؾِن اْجِن َؾحه  زه ـِ ْنِص، فَُوِضَؽ ِِف تَُِْت اًْ اٍش، كَاَل: فُِعَي اًُْلْصبُٓن ِمَن اشّلِ

َُلُ ؿَََل اًيهِبِّ  َي ِخّْبًُِي ًَُْنِ ـَ ََا، فََج ْ ه َماِء ازله ٍَُصثَُِّلُ حَْصثَِال.  اًسه
1

 

ٍُ ِِف  انه َبْىَزًْيَا
ّ
: } ا ََلِ اًَْلْسِز{ وَؾِن اْجِن َؾحهاٍش زِض ظل ؾْنام، ِِف كَْوَِلِ َْ َ ً

ِت ِِف 2]اًلسز:  زه ـِ ََلً َواِحَسًت َحىته ُوِضَؽ ِِف تَُِْت اًْ [، كَاَل: ُبْىزَِل اًُْلْصبُٓن مُجْ

                                                 
 (.ٕٖٖٚ( وصححو األلباين يف "الصحيحة" )ٜٕٓٔصحيح: رواه الرتمذي ) - ٔ
( وقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرطهما ٜٜٖ٘، ٕٛٚٛرواه اْلاكم يف "املستدرؾ" )  - ٕ

مسلم، والنسائي يف ومل خيرجاه، وعلق عليو الذىيب يف "التلخيص" فقاؿ: على شرط البخاري و 
 (.ٜٕٕٗ(، والبيهقي يف "شعب اإلمياف")ٜٜٓٚ، ٜٜٛٚ"الكربى )

( ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ٕٙٔٗ، ٕٔٛٛرواه اْلاكم يف "املستدرؾ" ) - ٖ
(، والنسائي يف ٖٕٔٛٔتعليق الذىيب يف التلخيص: صحيح، والطرباين يف "اجملمع الكبًن" )

 (ٜٖٔٓ/ ٗشيبة" يف" مصنفو" ) (، وابن أيبٜٜٔٚ"الكربى" )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ٍس  الُم ؿَََل ُمَحمه َِ اًسه َْ َ ََلُ ِخّْبًُِي ؿََ ََا، َوىَزه ْ ه َماِء ازله ِِبََواِة الَكِم  اًسه

ًِِِْم".  ا َحاِذ، َوَبْْعَ ـِ اًْ
2

 

ا تبٔن هـخِن ِبًلِام حبلَ ومن مثص  ـً هيَا مجَ ث اث وفضي نخاة ظل ثـاىل ما َُيُ

، وثـَميَِ، وثالوثَ، واًـمي تَ، وازلؾوت،  َِ هِم َ ـَ َ ؿََيا حق كِام: من ث

واًخحاُك ٕاًََ، واًيعَحة َل، ورضل ذما ل ٔبحيص ِسذٍ ٕال ؿَل سخِي 

ُىونَ  ٍَن ًَُمّسِ ِ ًِْىذَاِة َوَبكَاُموا  إلصازت ٕاىل رضل، ًلوَل ثـاىل: } َواشله ِِب

َِِحنَي {  ]ألؾصاف:  انه َل هُِضَُؽ َبْحَص اًُْمْع
ّ
اَلَت ا  [230اًعه

ؤبسبٔل ظل ثـاىل ٔبن جيـَل سخدًا ِف ُساًدٌا ؤبن ًوفلٌا ًالؾخياء جىذاتَ 

لك  س من اجلِس واًوكت واؽلال، حىت ٍىون ًيا ًو خي وؿال ِبؽلًز

ا مذاكثفني اؽلسَمني مْنَج حِاَت ًسَوِك ِصا ـً َِ اؽلس خلمِي، واًوكوف مجَ ِظ

ق ؿَل اؽللصضني من  ا ًيلعؽ اًعًص ـً ٌَمتسم تَ ًيك ىىون حائطَ َظّسٍ مٌَ

اًاكفٍصن واؽليافلني ؤبُي ألُواء، ًيك ُُيال تُْنم وتني ٔبن ًـًزٍو ؾن 

 ِ ْحِي اغله  ألمة، ٔبو ًـًزوا ألمة ؾيَ، معساكًا ًلوَل ثـاىل: } َواْؾَخِعُموا حِبَ

هَف تنَْيَ كَُُوِجُُكْ  ْر ُنْيُُتْ َبْؿَساًء فَبًَ
ّ
ُُكْ ا َْ َ ِ ؿََ َمَت اغله ـْ كُوا َواْرُنُصوا ِه ا َوَل ثََفصه ـً َ مَجِ

ْدَوااًن َوُنْيُُتْ ؿَََل َصَفا ُحْفَصٍت ِمَن اًيهاِز فَبَهَْلَشُُكْ ِمْْنَا َنَشضِلَ 
ّ
َِ ا َمخِ ـْ فَبَْظَحْحُُتْ ِتيِ

 ُ ُ اغله َخُسوَن { ]بٓل ْعصان: ًَُحنّيِ َهُُكْ َُتْ ـَ َ ً َِ  [.201ًَُُكْ بََٓيثِ

                                                 
 (.ٕٖٕٛٔرواه الطرباين يف "املعجم الكبًن" ) - ٔ
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له َبهُْفَسُِْم َوَما 
ّ
َُِىوَن ا ْن َُيْ

ّ
َُ َوا َُ َوًَْيبَْوَن َؾْي لوَل ثـاىل: } َومُهْ ٍَْْنَْوَن َؾْي ًو

ُصوَن{ ]ألهـام:  ـُ  [12ٌَْض

 

( زمضان صِص اًعَام :1)  

ٍَن  ِ َا اشله ٍَن ًلوَل ثـاىل: } ََي َبَيه ِ ََاُم مََكَ ُنخَِة ؿَََل اشله ُُكُ اًّعِ َْ َ بَٓمٌُوا ُنخَِة ؿََ

ُسوَذاٍث فََمْن ََكَن ِمٌُُْكْ َمصًًِضا َبْو ؿَََل  ـْ ًما َم َهُُكْ ثَخهُلوَن * َبَيه ـَ َ َُُِكْ ً ِمْن كَْد

امُ  ـَ َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ ٍم ُبَدَص َوؿَََل اشله ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ ِمْسِىنٍي فََمْن  َسَفٍص فَ

ََُموَن * َصُِْص  ـْ ْن ُنْيُُتْ ثَ
ّ
َُِو َذرْيٌ ََلُ َوَبْن ثَُعوُموا َذرْيٌ ًَُُكْ ا ا فَ ثََعوهَغ َذرْيً

ٌَاٍث ِمَن اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن  ِّ ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ َزَمَضاَن اشله

ِْصَ  ٌت ِمْن  فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكُ اًضه سه ـِ َُ َوَمْن ََكَن َمصًًِضا َبْو ؿَََل َسَفٍص فَ ََُعْم فََْ

وا  ُ ًُِخَىّّبِ َت َو سه ـِ ًُِخْْكَُِوا اًْ ْْسَ َو ـُ ُ ِجُُكُ اًُُْْْسَ َوَل ٍُصًُِس ِجُُكُ اًْ ٍم ُبَدَص ٍُصًُِس اغله َبَيه

َهُُكْ جَْضُىصُ  ـَ َ َساُُكْ َوً َُ َ ؿَََل َما   [241- 241وَن{]اًحلصت: اغله

 وكس خاء مـيا تَان فضي ظَامَ يق " اًفعي اًثاّن" 

 

 (زمضان صِص اًلِام وتَان اس خححاتَ وفضَل :1)

 ِ ٌِنَي َبنه َزُسول اغله ََلٍ ِِف اًَْمْسِجِس  - -َؾْن ؿَائَِضَة ُبّمِ اًُْمْؤِم َْ َ َظَله َراَث ً

َِ اَنٌش، مُثه َظَله ِمْن اًَْلاِتََلِ  وا ِمْن فََعَله ِتَعاَلثِ ـُ  فََىرُثَ اًيهاُش، مُثه اْحذََم

 ِ ْم َزُسول اغله ٍهَْيِ
ّ
ُصْح ا ِة فؼََلْ خَيْ ـَ اِت ًِثَِة َبْو اًصه ها ََلِ اًث َْ ه ا َبْظَحَح، -  -اٌَ ، فَََمه



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

له َبّّنِ 
ّ
ُُكْ ا َْ َ ً

ّ
ِِن ِمْن اًُْرُصوحِ ا ـْ ، َوًَْم ًَْميَ ُُتْ ـْ ي َظيَ ِ  كَاَل: "كَْس َزَبًُْت اشله

ُُكْ "َوَرضِلَ ِِف َزَمَضاَن.  َْ َ 2َدِضُُت َبْن ثُْفَصَط ؿََ
 

 

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله ُُ ُة ِِف ِكَِاِم َزَمَضاَن؛ ِمْن  - -وَؾْن َبىِب  ٍَُصقِّ

ميَااًن َواْحِدَسا
ّ
زمِيٍَة، فََُِلوُل: " َمْن كَاَم َزَمَضاَن ا ـَ َِ ِت ًِب، قُِفَص كرَْيِ َبْن ًَبُِمَصمُهْ ِفِ

 ِ َ َزُسوُل اغله ، فَُذُوىّفِ َِ َم ِمْن َرهْح ، مُثه ََكَن  - -ََلُ َما ثََلسه َواَلْمُص ؿَََل َرضِلَ

 ." َص ؿَََل َرضِلَ اَلْمُص ؿَََل َرضِلَ ِِف ِذاَلفَِة َبىِب جَْىٍص، َوَظْسًزا ِمْن ِذاَلفَِة ُْعَ
1

 

لوَل  ". - -ًو ََلٍ َْ َ َماِم َحىته ًَْيَِصَِف، ُنخَِة ََلُ ِكَِاُم ً
ّ
َُ َمْن كَاَم َمَؽ اْل ه ه

ّ
: "ا

1
 

اِة  َص ْجِن اًَْرعه َُ كَاَل: َدَصْحُت َمَؽ ُْعَ ه ِن ْجِن َؾْحٍس اًَْلاِزّيِ َبه مْحَ وَؾْن َؾْحِس اًصه

ىَل اًَْمْسِجِس 
ّ
ََلً ِِف َزَمَضاَن ا َْ َ ً َُ ُ َؾْي َرا اًيهاُش َبْوَساٌغ ُمذََفّصِكُوَن، َزِِضَ اغله

ّ
فَا

ُص:  طُ، فََلاَل ُْعَ ُْ َِ اًصه َُِعَّلِ ِتَعاَلثِ ُخُي فَ ، َوًَُعَّلِ اًصه َِ ًِيَْفِس ُخُي  ًَُعَّلِ اًصه

                                                 
 (.ٕ٘ٛٗ٘(، وأمحد )ٔٙٚ(، ومسلم )ٜٕٔٔالبخاري ) - ٔ
(، والنسائي ٛٓٛ(، الرتمذي )ٗٚٚٚ(، أبو داود )ٗٚٚٚ(، وأمحد )ٜ٘ٚمسلم ) - ٕ
(ٕٜٔٛ.) 
األرناؤوط: إسناده صحيح قاؿ الشيخ شعيب ٕ٘ٛٗٔ( ٕ٘ٛٗٔصحيح: رواه أمحد ) - ٖ

( والنسائي ٕٖٚٔ(، وابن ماجة )ٙٓٛ(، والرتمذي )ٖ٘ٚٔعلى شرط مسلم، وأبو داود )
 ( وصححو األلباين.ٖٗٙٔ)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ُِْم  ـَ ُؤَلِء ؿَََل كَاِزٍئ َواِحٍس ًاََكَن َبْمثََي، مُثه َؾَزَم فََجَم َُ ُت  ـْ ّّنِ َبَزى ًَْو مَجَ
ّ
ا

هوَن ِتَعاَلِت ؿَََل بُ  ََلً ُبْدَصى َواًيهاُش ًَُعَ َْ َ ً َُ ـَ ٍة، مُثه َدَصْحُت َم ـْ َِبِّ ْجِن َن

هِِت  هِِت ًَيَاُموَن َؾْْنَا َبفَْضُي ِمْن اً ، َواً ٍِ ِش َُ َم اًِْحْسؿَُة  ـْ ُص: ِه ْم، كَاَل ُْعَ كَازِِِئِ

ِي  -ًَُلوُموَن  َْ ه ". َوََكَن اًيهاُش ًَُلو  -ٍُصًُِس بِٓدَص اٌَ ََلُ ُموَن َبوه
2

 

 

 فضي كِام زمضان وكرٍي :

َصٍَْصَت  ُُ ِ  -زِض ظل ؾيَ  -َؾْن َبِِب  كَاَل: " َمْن كَاَم  - -َبنه َزُسوَل اغله

 ." َِ َم ِمْن َرهِْح ميَااًن َواْحِدَساًِب، قُِفَص ََلُ َما ثََلسه
ّ
َزَمَضاَن ا

1
 

، ٍَصْ  َُ َصٍَْصَت َزِِضَ ظُل َؾْي ُُ اَلِت َبفَْضُي وَؾْن َبِِب  ئَِي: َبيه اًعه ، كَاَل: س ُ َُ ـُ فَ

َس َصِِْص َزَمَضاَن؟ فََلاَل: "َبفَْضُي  ـْ َ ََاِم َبفَْضُي ت َس اًَْمْىُذوتَِة؟ َوَبيه اًّعِ ـْ َ ت

ََاِم  ِي، َوَبفَْضُي اًّعِ َْ ه اَلُت ِِف َحْوِف اٌَ اَلِت اًَْمْىُذوتَِة، اًعه َس اًعه ـْ َ اَلِت، ت اًعه

َس َصِْ ـْ َ ِم". ت ََاُم َصِِْص ظِل اًُْمَحصه ِص َزَمَضاَن، ِظ
1

  

 

                                                 
 (.ٖٕٔ(، ومالك)ٕٓٔٓالبخاري ) - ٔ
 (. ٜ٘ٚ( و مسلم )ٜٕٓٓ، ٖٚالبخاري ) - ٕ

لتو ومعىن "احتسابًا": أف الشرح: " إميانًا واحتسابًا "معىن إميانا: تصديق بأنو حق معتقًدا فضي
 يريد بو اهلل تعاىل وحده، ال يقصد رؤية الناس وال غًن ذلك مما خيالف اإلخًلص.

 واملراد بقياـ رمضاف: صًلة الرتاويح، واتفق العلماء على استحباهبا.
 (.ٕٙٚٓ(،وابن خزمية)ٜٕٕٗ(،وأبو داود)ٕٙٓٛ(،وأمحد)ٖٙٔٔ) - ٖٕٓمسلم  - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ؿسذ زوـاث كِام اٌََي :

 َُ ه ِن َبه مْحَ ، َؾْن َبِِب َسَََمَة ْجِن َؾْحِس اًصه ٍَس اًَْمْلُّبِّيِ ـِ َِس ْجِن َبِِب َس ـِ َؾْن َس

ََْف ََكهَْت َظاَل  ُ َؾْْنَا: َن َُ َسبََل ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله ه ٍُ َبه ِ َبْذَّبَ  -ُت َزُسوِل اغله

ِ  -زِض ظل ؾيَ  زِض ظل  -ِِف َزَمَضاَن؟ فََلاًَْت: " َما ََكَن َزُسوُل اغله

ا  -ؾيَ  ـً َ ًة، ًَُعَّلِ َبْزت ـَ َت َزْن ْحَسى َؾّْشَ
ّ
ٍِ ؿَََل ا ٍَزًُِس ِِف َزَمَضاَن َوَل ِِف كرَْيِ

، مُثه ًَُع  ًِِِنه ِْنِنه َوُظو ِْنِنه فاََل جََسْي َؾْن ُحس ْ ا فاََل جََسْي َؾْن ُحس ْ ـً َ َّلِ َبْزت

! َبثَيَاُم كَْدَي  ِ ، مُثه ًَُعَّلِ زاََلًَث، كَاًَت ؿَائَِضُة فَُلَُْت: ََي َزُسوَل اغله ًِِِنه َوُظو

َِنه ثَيَاَماِن، َوَل ًَيَاُم كََِْب".  َْ نه َؾ
ّ
َبْن ثُوِحَص؟ فََلاَل: "ََي ؿَائَِضُة! ا

2
 

ُت ؿَائَِضَة ، ثَُلوُل: ََكهَْت َظاَلُت َزُسوِل وَؾِن اًَْلاِسِ  ـْ ٍس ، كَاَل: مَسِ  ْجِن ُمَحمه

 ِ َِتِ اًَْفْجِص،  -  -اغله ـَ اٍث، َوًُوِحُص ثَِسْجَسٍت، َوٍَْصَنُؽ َزْن ـَ ِي َؾَّشَ َزَن َْ ه ِمَن اٌَ

ًة . ـَ َت َزْن فَِذطْلَ زاََلَج َؾّْشَ
1

 

 

 

 

 

                                                 
 (.ٖٛٚم )(، مسلٚٗٔٔالبخاري ) - ٔ
 (.ٕٖٙٔ(،وابن ماجة)ٖٙٙٔ(،وأبو داود)ٕٓٛٙٔ(،وأمحد)ٖٛٚ)– ٜ٘ٔمسلم ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًلِام ِف زمضان وكرٍي تبٔنرث من ألذَل ؿَل حواس اًزَيذت ؿَل 

 ٕاحسى ؾّش زوـة :
َِْي؟ فََلاَل َزُسوُل  ِ َؾْن َظاَلِت اٌَه َص: َبنه َزُخاًل َسبََل َزُسوَل اغله َؾْن اْجِن ُْعَ

 ِ ًة  اغله ـَ ْحَح، َظَله َزْن َرا َدِِشَ َبَحُسُُكْ اًعه
ّ
ِي َمثَِْن َمثَِْن، فَا َْ ه : "َظاَلُت اٌَ

".  َواِحَسًت، ثُ  وِحُص ََلُ َما كَْس َظَله
2

 

َوَؾْن كَُِْس ْجِن َظٍَْق كَاَل: َساَزاَن َظَُْق ْجُن ؿََِلٍّ ِِف ًَْوٍم ِمْن َزَمَضاَن، َوَبْمََس 

 ٍِ ىَل َمْسِجِس
ّ
ََلَ َوَبْوحََص ِتيَا، مُثه اَْنََسَز ا َْ ه ِؾْيَساَن َوَبفَْعَص، مُثه كَاَم ِتيَا ثطِْلَ اٌَ

ّّنِ فََعَله ِتبَْْصَ 
ّ
اِتَم فَا َم َزُخاًل، فََلاَل: َبْوِحْص ِتبَْْصَ َرا تَِلَى اًِْوْحُص كَسه

ّ
، َحىته ا َِ اِت

 ِ ُت َزُسوَل اغله ـْ ".  -  -مَسِ ََلٍ َْ َ ًَُلوُل: "َل ِوْحَصاِن ِِف ً
1

 

و ًؤم من مـَ من  ؤبكول: فـي اًعحاِب تلِامَ تعالت كِام اٌََي ُو

ن كري ٔبن ًُيىص ؿَََ ٔبحس، ذًَي ؿَل حواس اًعحاتة واًخاتـني مصثني م

سَيذت زوـاث كِام اٌََي ؾن ٕاحسى ؾّش زوـة، ؤبن ُشا ألمص َكن 

 - -مـَوًما ؾيسمه، وٕامنا امذيؽ ٔبن ًعَل ِبم اًوحص ِف اؽلصت اًثاهَة، ٍْنََ 

ؾن ٔبن ًعَل اؽلصء اًوحص مصثني ِف ًََل واحست ، واسدضِس مبا مسـَ من 

 ؾن رضل.ِبٍْنىي  -  -اًيب 

                                                 
 (.ٜٗٚ(، ومسلم )ٜٜٓالبخاري ) - ٔ
(، والنسائي ٓٚٗ(، والرتمذي )ٜٖٗٔ(، وأبو داود )ٜٖٖٙٔصحيح: رواه أمحد ) - ٕ
 ( وصححو األلباين.ٜٚٙٔ)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

شا ما فعن ٕاًََ إلمام اجن حميَة  تلوَل: كِام زمضان ػل  -زمحَ ظل -ُو

س ِف زمضان  - -فَِ ؿسًذا مـَيًا، تي َكن ُو  - -ًوكت اًيب  ل ًٍز

وكرٍي ؿَل ٔبحسى زالج ؾّش زوـة، ًىن َكن ًعَي ِف اًصوـاث.....، 

ظَل ظل  -ومن َكن ًؼن ٔبن كِام زمضان فَِ ؿسذ مؤكت من اًيب 

ل ٍُزاذ فَِ ول ًيلط مٌَ، فلس ٔبدعبٔ.  -ؿَََ وسؼل 
2

 

 

 ؾّشون زوـة كري اًوحص:

ت ِف رضل ؿست ٔبحا و كول ٔبنرث ٔبُي اًـؼل، وزًو ذًر نثرٌي مْنا مٌلعؽ ُو

، وزواَيث ؾن تـغ اًعحاتة، وفـي نثري من اًسَف، مْنم سـَس جن 

حدري، وألْعش، ؤبتو جمَز، وكريمه . 
1

. 

                                                 
 .(ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٕٕجمموع الفتاوي" ) - ٔ
: ختريج كثًن منها، و صحح رواية -رمحو اهلل  –تع "للعًلمة ابن عثيمٌن ىامش "الشرح املم - ٕ

السائب بن يزيد قاؿ: كاف يقوموف على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو بعشرين ركعة 
(، والقرياين يف" الصياـ" ٘ٛٙٚ(،وابن أيب شيبة)ٖٖٚٚ، ٖٓٚٚ"قاؿ: وأخرجو عبد الرزاؽ )

(،ومسند الفاروؽ" ٕٕ٘ٛ(،،ومسند ابن اجلعد)ٕٛٛٗربى)(، والبيهقي يف" السنن" الكٙٚ/ٔ)
(، وعند عبد الرزاؽ بلفظ" إحدى وعشروف" وإسناده ٜٜٔ( واملروزي يف " قياـ الليل" )ٛٔ)

( ٖٓٔصحيح: نقًًل عن " تيسًن العلـو النافعة "د/سعد عطية فياض ط. دار األبرار )ص: 
 الطبعة الثالثة



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ودصح اجن ٔبِب صُدة ؾن ذاوذ جن كُس،  كال: ٔبذزهت اًياش ِبؽلسًية ِف 

سمان ْعص جن ؾحس اًـٍزز زِض ظل ؾيَ ؤبِبن جن ؾامثن ًعَون س خة 

وحصون تثالج.وزالزون زوـة   ًو

ورهص اجن اًلاس ؾن ماضل: ٔبهَ ألمص اًلسمي ًـِن: اًلِام ثست وزالزون 

 زوـة.

 -ٔبي ٔبُي اؽلسًية  -: اًـّشون ِف حلِم -زمحَ ظل  -وكال اًضافـي 

ٕاٍهيم،  -  -ٔبحةه ٕاِل، ول جتوس اًزَيذت اؽلشهوزت ًلريمه ًّشفِم ِبجصثَ 

الزون، وميىٌَ تثالج وؾّشٍن، وِف كول ؽلاضل: ألمص ؾيسان تدسؽ وز

ُس ِف َشء من رضل ضَق.  ًو

وكال اًُتمشي: ٔبنرث ما كِي ٔبهَ ًعَل ٕاحسى ؤبزتـني زوـة ِبًوحص، وَكن 

وحص تـسُا ثس حؽ.  ؾحساًصمحن جن ألسوذ ًلوم تبٔزتـني زوـة ًو

 وكال ؾحس ظل جن إلمام ٔبمحس: زٔبًت ٔبِب ًعَل ِف زمضان ما ل ُبحيص.

لول إلمام اجن : وألفضي خيخَف ِبدذالف ٔبحوال -زمحَ ظل  -حميَة  ًو

اؽلعَني، فٕان َكن مْنم احامتل ًعول اًلِام فاًلِام تـّش زوـاث وزالج 

و ألفضي  -ًعَل ًيفسَ ِف زمضان وكرٍي  - -تـسُا نام َكن اًيب  ُو

 وٕان َكهوا ل ُيمتَون فاًلِام تـّشٍن زوـة ُو ألفضي. -

: ُي ًلِام زمضان ؿسذ مـني ٔبم -زمحَ ظل -وس ئي اًض َخ اجن ؾثميني 

 ل؟
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فبٔخاة: ًُس ًلِام زمضان ؿسذ مـني ؿَل سخِي اًوحوة، فَو ٔبن 

و كام تـّشٍن زوـة ٔبو َخسني زوـة  إلوسان كام اٌََي كَ فال حصح، ًو

ىن اًـسذ ألفضي ما َكن اًيب  ًفـَل، وُو ٕاحسى  - -فال حصح، ًو

ؾّشت زوـة ٔبو زالج ؾّشت زوـة، فٕان ٔبم اؽلؤمٌني ؿائضة زِض ظل ؾْنا 

س ِف زمضان  ئَِت: هَف َكن اًيب ًعَل ِف زمضان؟ ، فلاًت: ل ًٍز س ُ

ىن جية ٔبن حىون ُشٍ اًصوـاث  ول ِف كرٍي ؿَل ٕاحسى ؾّشت زوـة، ًو

ًدلي ٔبن ًعَي فهيا اًلصاءت وا ًصهوغ واًسجوذ ؿَل اًوخَ اؽلّشوغ، ًو

واًلِام تـس اًصهوغ واجلَوش تني اًسجسثني، ذالف ما ًفـَل تـغ اًياش 

، وإلمامة  اًَوم، ًعَهيا ثْسؿة متيؽ اؽلبٔمومني ٔبن ًفـَوا ما ًًدلي ٔبن ًفـٍَو

ولًة، واًواِل جية ؿَََ ٔبن ًفـي ما ُو ٔبهفؽ ؤبظَح. وهون إلمام ل 

ي ًًدلي ٔبن ًفـي ما َكن اًيب َيُت ٕال ٔبن خيصح مدىًصا ُشا دعبٔ، تي اشل

-  -  ،ًفـَل من ٕاظاَل اًلِام واًصهوغ واًسجوذ واًلـوذ حسة اًوازذ

 وىىرث من ازلؿاء واًلصاءت واًدسخِح وكري رضل.

س ؿَل ٕاحسى -زمحَ ظل -وس ئي  : ٕارا ظَل إلوسان ذَف ٕامام ًٍز

 ؾّشت زوـة، فِي ًوافق إلمام ٔبم ًيِصف ٕارا ٔبَت ٕاحسى ؾّشت؟
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يهة ٔبن ًوافق إلمام؛ ٔلهَ ٕارا اهِصف كدي متام إلمام ػل فبٔخا ة: اًس ه

َماِم َحىته ، ُيعي َل ٔبحص كِام اٌََي. واًصسول 
ّ
كال: " َمْن كَاَم َمَؽ اْل

ََلٍ " .  َْ َ ًَْيَِصَِف ، ُنخَِة ََلُ ِكَِاُم ً
2

 

من ٔبخي ٔبن ُيثيا ؿَل اؿلافؼة ؿَل اًحلاء مؽ إلمام حىت ًيِصف، فٕان 

حاتة زِض ظل ؾْنم وافلوا ٕامارمم ِف ٔبمص سائس ؾن اؽلّشوغ ِف ظالت اًع

واحست، ورضل مؽ ٔبمري اؽلؤمٌني ؾامثن جن ؾفان زِض ظل ؾيَ حني ٔبَت 

 -  -اًعالت ِف ِمِن ِف احلج، ٔبي ظالهُا ٔبزتؽ زوـاث، مؽ ٔبن اًيب 

ؤبِب جىص وْعص وؾامثن ِف ٔبول ذالفذَ، حىت مىض مثاّن س يواث، َكهوا 

ا، ؤبىىص اًعحاتة ؿَََ رضل، ومؽ ُشا َكهوا  ـً ًعَون زوـخني، مث ظَل ٔبزت

و احلصض ؿَل  ا، فٕارا َكن ُشا ُسي اًعحاتة ُو ـً ًددـوهَ ًعَون مـَ ٔبزت

مذاتـة إلمام، مفا ِبل تـغ اًياش ٕارا زٔبى إلمام سائًسا ؾن اًـسذ اشلي 

و ٕاحسى ؾّشت زوـة، اهِصفو  -  -َكن اًيب  س ؿَََ ُو ا ِف ٔبزياء ل ًٍز

اًعالت، نام وضاُس تـغ اًياش ِف اؽلسجس احلصام ًيِصفون كدي إلمام 

حبجة ٔبن اؽلّشوغ ٕاحسى ؾّشت زوـة.  
1

 

                                                 
( وقاؿ شعيب ٕٚٗ٘بن حباف يف "صحيحو" )(، واٙٓٛصحيح: رواه الرتمذي ) -- ٔ

( ٕٕٓٔٓ، ٕٕٙٓاألرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن خزمية يف "صحيحو" )
( عن ٕٚٔٗ، ٘ٔٙٔوقاؿ األعظمي: إسناده صحيح، وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )

 أيب ذر رضي اهلل عنو.
 -رمحو اهلل–سؤااًل يف الصياـ" للعًلمة ابن عثيمٌن  ٛٗ" -  ٕ
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واس خحة ألحٌاف واحلياتَل ٔبن خيُت اًلصبٓن كَ ِف اًضِص ًُسمـَ اًياش 

 ِف اًعالت.

 

 مارا ًفـي من فاثَ وزذٍ من اٌََي ًـشز:

اِة ًَُلوُل: كَاَل  َص ْجَن اًَْرعه ُت ُْعَ ـْ ِة ْجِن َؾْحٍس اًَْلاِزِي كَاَل: مَسِ ُْ َؾِن اْجِن َو

 ِ ٍُ َما تنَْيَ - -َزُسوُل اغله ، فََلَصَب َُ ء ِمٌْ ، َبْو َؾْن ََشٍ َِ : "َمْن اَنَم َؾْن ِحْزِت

هَما كَصَ  ه ِِْص، ُنخَِة ََلُ ََكَ ِي". َظاَلِت اًَْفْجِص َوَظاَلِت اًؼه َْ ه ٍُ ِمَن اٌَ َب
2

 

 ِ َرا َظَله َظاَلًت  -  -وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ ظُل َؾْْنَا، كَاًَْت: َوََكَن هَِبه اغله
ّ
ا

َِْي، َظَله  ه َُ هَْوٌم َبْو َوَحٌؽ َؾْن ِكَِاِم اٌَ َرا كََََح
ّ
َبَحةه َبْن ًَُساِوَم ؿََهَْيَا، َوََكَن ا

َاِز زًِىَْتْ ؾَ  ِ ِمَن اٍْنه ًة، َوَل َبْؿؼَلُ هَِبه اغله ـَ َت َزْن َُ ِِف  -  -ّْشَ كََصَب اًُْلْصبَٓن ُكه

ْحِح، َوَل َظاَم َصًِْصا ََكِماًل كرَْيَ َزَمَضاَن".  ىَل اًعه
ّ
ََلً ا َْ َ ، َوَل َظَله ً ََلٍ َْ َ ً

1
 

 

 

 

                                                 
(، ،وأبو ٕٕٓ(،وأمحد)ٚٗٚ) - ٕٗٔمسلم - ٔ

 (ٖٖٗٔ(، وابن ماجة )ٜٓٚٔ(،والنسائي)ٔٛ٘(والرتمذي)ٖٖٔٔداود)
 عن حزبو ". اْلزب ىو ما جيعلو اإلنساف وظيفة لو من صًلة، أو قراءة، أو غًنمها.

 (ٔٓٙٔ(،والنسائي)ٕٖٗٔ(،وأبو داود)ٜٕٕٙٗ(،وأمحد)ٙٗٚ) - ٜٖٔمسلم - ٕ
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 ِف كِام اٌََي: - -ُسًَ 

 ؾيس كِامَ: -س ححاهَ وثـاىل  -ًصتَ وزياءٍ ؿَََ  - -رهٍص 

ُ َؾْْنَا: ِتبَّيِ  -زِض ظل ؾيَ  -ؾن َبتُو َسَََمَة  كَاَل: َسبًَُْت ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله

ٍء ََكَن اًيهِبه  َرا  - -ََشْ
ّ
َِْي؟، كَاًَْت: ََكَن ا ه َرا كَاَم ِمْن اٌَ

ّ
َُ ا َ ًَْفذَخُِح َظاَلث

ُمه َزةه ِخّْبًَِي َوِمِاَكئََِي  ِه َُ فََلاَل: " اٌَ َ ِي افْذََخَح َظاَلث َْ ه كَاَم ِمْن اٌَ

َِاَذِت، َبهَْت  َِْة َواًضه ًَِم اًَْل َمَواِث َواْلَْزِط، ؿَا اِفَِي، فَاِظص َاًسه ِْسَ
ّ
ُُكُ  َوا حَتْ

َِ ِمْن اًَْحّقِ  ََِف ِفِ ًَِما اْدُذ ِسِّن  ُْ َُِفوَن، ا َخ َِ خَيْ تنَْيَ ِؾَحاِذَك ِفميَا ََكهُوا ِفِ

َخِلمٍي".  اٍظ ُمس ْ ىَل ِِصَ
ّ
هَم َُتِْسي َمْن جََضاُء ا ه

ّ
ْرِهَم، ا

ّ
ِِب

2
 

ُ َؾْْنَُما، كَاَل: ََكَن اًيهِبه    -  -وؾن اْجَن َؾحهاٍش َزِِضَ اغله
ّ
َرا كَاَم ِمْن ا

َمَواِث َواْلَْزِط َوَمْن  ُ اًسه ُمه ضَلَ اًَْحْمُس ، َبهَْت كمَّيِ ِه ُس كَاَل: " اٌَ ِي ٍََْتَجه َْ ه اٌَ

، َوضَلَ اًَْحْمُس  َمَواِث َواْلَْزِط َوَمْن ِفهِينه ، َوضَلَ اًَْحْمُس، ضَلَ ُمطْلُ اًسه ِفهِينه

َمَواِث َواْلَزْ  ، َوضَلَ اًَْحْمُس ، َبهَْت َمطِلُ ، َبهَْت هُوُز اًسه ِط َوَمْن ِفهِينه

ًَِلاُؤَك  ، َو ، َوَوْؿُسَك اًَْحقه َمَواِث َواْلَْزِط، َوضَلَ اًَْحْمُس َبهَْت اًَْحقه اًسه

ٌس  ، َوُمَحمه ، َواًيهِخِهوَن َحقٌّ ، َواًيهاُز َحقٌّ ، َواًَْجيهُة َحقٌّ ، َوكَْوضُلَ َحقٌّ  َحقٌّ

، وَ  ُْت، َحقٌّ ََْم ثََوكه َ ٌُْت، َوؿََ ُمه ضَلَ َبْسََْمُت، َوِتَم بَٓم ِه ، اٌَ اؿَُة َحقٌّ اًسه

ْمُت َوَما  ََْم َحاََكُْت، فَاْقِفْص ِِل َما كَسه َ ً
ّ
ُت، َوا َم َبهَخُْت، َوِتَم َذامَصْ َْ َ ً

ّ
َوا

                                                 
(، والنسائي ٖٚ٘ٔ(، وابن ماجة )ٕٖٓٗ( والرتمذي )ٚٙٚ(، وأبو داود )ٓٚٚمسلم ) - ٔ
(ٕٔٙ٘.) 
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ُم، َوَبهَْت  ْزُث َوَما َبْؿََْيُت، َبهَْت اًُْمَلّسِ ْصُث، َوَما َبِْسَ له  َبده
ّ
ََلَ ا

ّ
ُص، َل ا اًُْمَؤّدِ

َك".  ََلَ كرَْيُ
ّ
َبهَْت، َبْو َل ا

2
 

وؾن َُشًٌِق اًَِْْوَسِّنه ، كَاَل: َذَذَُْت ؿَََل ؿَائَِضَة زىض ظل ؾْنا فََسبٍَُْْتَا: 

 ِ َِْي؟ فََلاًَْت  -  -ِِبَ ََكَن َزُسوُل اغله ه ةه ِمَن اٌَ َُ َرا 
ّ
َخِِن : ًََلْس َسبًَْ  ًَْفذَخُِح ا

ا،  َ َؾّْشً ِي َنّبه َْ ه ةه ِمَن اٌَ َُ َرا 
ّ
، ََكَن ا َُ َبَحٌس كَْدطَلَ ٍء َما َسبًََِِن َؾْي َؾْن ََشْ

ْحَحاَن  ا َوكَاَل: " س ُ ". َؾّْشً ٍِ ْمِس ِ َوحِبَ ْحَحاَن اغله ا، َوكَاَل: "س ُ َس َؾّْشً َومَحِ

ا، وَ  َخْلَفَص َؾّْشً ا، َواس ْ وِش ". َؾّْشً ُمه اًَْمطِلِ اًُْلسه ِه ا، مُثه كَاَل: "اٌَ هَي َؾّْشً َ َُ

ا، مُثه ًَْفذَخُِح  ََا، َوِضَِق ًَْوِم اًِْلَِاَمِة، َؾّْشً ْ ه ّّنِ َبُؾوُر ِتَم ِمْن ِضَِق ازله
ّ
ا

اَلَت".  اًعه
1

 

 

 ٌضوض فاٍ ِبًسواك:

ِي،  - -كَاَل: ََكَن اًيهِبه -زِض ظل ؾيَ  -َؾْن ُحَشًَْفَة  َْ ه َرا كَاَم ِمْن اٌَ
ّ
ا

َواِك".  ٍُ ِِبًّسِ ٌَُضوُض فَا
1

 

 

                                                 
 (.ٜٙٚ(، ومسلم )ٕٓٔٔالبخاري ) - ٔ
( قاؿ الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث حسن، وأبو ٕ٘ٗٔ٘حسن صحيح: رواه أمحد ) - ٕ

 وصححو األلباين.( ٖٚ٘ٔ(، وابن ماجة )٘ٛٓ٘داود )
(، ٕ(، والنسائي )٘٘(، وأبو داود )ٜٕٖٕٓ(، وأمحد )ٕ٘٘(، ومسلم )ٕ٘ٗالبخاري ) - ٖ

 (.ٕٙٛوابن ماجة )
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 ِف ظالثَ افذخاحَ ظالت اٌََي جصوـخني دفِفذني : -  -من ُسًَ 

 ِ َرا كَاَم ِمَن  -  -َؾْن ؿَائَِضَة زِض ظل ؾْنا ، كَاًَْت: ََكَن َزُسوُل اغله
ّ
ا

َُ ِجَصنْ  َ ، افْذََخَح َظاَلث َ ََُعَّلِ ًِ ِي  َْ ه ". اٌَ َخنْيِ َدِفَِفذنَْيِ ـَ
2

 

 

 ِف ظالثَ ِبٌََي : -ظَل ظل ؿَََ وسؼل  - ظول كِامَ وزهوؿَ وُسوذٍ

َحَة ًَُلوُل: كَاَم اًيهِبه  ـْ َؽ اًُْمِلرَيَت ْجَن ُص َحىته  -  -َؾْن ِسََيِذ ْجِن ِؿاَلكََة، مَسِ

َص، كَاَل:  َم ِمْن َرهِْحَم َوَما ثَبَده ، كَاًُوا: كَْس قََفَص ظُل ضَلَ َما ثََلسه ٍُ َوِزَمْت كََسَما

َبفاََل َبُنوُن َؾْحًسا َصُىوًزا". 
1

 

َُْت َمَؽ اًيهِبِّ  -زِض ظل ؾيَ  -وَؾْن ُحَشًَْفَة  ه ََلٍ  -  -كَاَل: َظَ َْ َ َراَث ً

َلَصَت فَُلَُْت ٍَْصَنُؽ ِؾْيَس اًِْمائَِة، مُثه َمىَض، فَُلَُْت: ًَُعَّلِ ِِبَا ِِف فَافْذََخَح اًْحَ 

ا، مُثه افْذََخَح بَٓل  َُ َِّساَء فََلَصَب ٍة، فََمىَض، فَُلَُْت ٍَْصَنُؽ ِِبَا، مُثه افْذََخَح اًً ـَ َزْن

َرا َمصه ِتبًٍَٓة 
ّ
اًل، ا ّسِ ا، ًَْلَصُب ُمَُتَ َُ َصاَن فََلَصَب َرا َمصه ِْعْ

ّ
حهَح، َوا ِفهيَا جَْسِخٌِح س َ

 َ ْحَحاَن َزِّبِ َي ًَُلوُل س ُ ـَ َر، مُثه َزَنَؽ فََج وه ـَ َ ٍر ث وه ـَ َرا َمصه ِتَخ
ّ
ثُِسَؤاٍل َسبََل، َوا

ٍُ "، مُثه  َس ًَِمْن مَحِ  ُ َؽ اغله ، مُثه كَاَل: "مَسِ َِ ًوا ِمْن ِكَِاِم َُ ََنْ ِؼمِي، فاََكَن ُزُنوؿُ ـَ اًْ

َ اْلَْؿََل" فاََكَن  كَامَ  ْحَحاَن َزِّبِ ا َزَنَؽ، مُثه َُسََس، فََلاَل: "س ُ َظِوًاًل كَصًًِحا ِممه

                                                 
 (.ٕٙٓٙ(،وابن حباف)ٖٕٖٔ(،وابن داود)ٛٗٚٚ(،وأمحد)ٚٙٚمسلم ) -ٔ
 (.ٜٕٔٛ(، ومسلم )ٖٓٔٔالبخاري ) -ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َؽ  ََيَذِت فََلاَل" مَسِ . كَاَل: َوِِف َحِسًِر َحصٍٍِص ِمْن اًّزِ َِ ٍُ كَصًًِحا ِمْن ِكَِاِم ُُسُوُذ

هيَا ضَلَ اًَْحْمُس.  ٍُ َزت َس ًَِمْن مَحِ  ُ اغله
2

 

ِ َوَؾْن ُؾصْ  َُ َبنه َزُسوَل اغله ثْ ْحَسى - -َوُت: َبنه ؿَائَِضَة َبْذَّبَ
ّ
: ََكَن ًَُعَّلِ ا

ْجَسَت ِمْن َرضِلَ  َِْي، فََُْسُجُس اًسه ه ِِن ِِبٌَ ـْ َُ ثَ َ ًة، ََكهَْت ثِطْلَ َظاَلث ـَ َت َزْن َؾّْشَ

َخنْيِ كَْدَي  ـَ َُ َوٍَْصَنُؽ َزْن ِسنَي بًًَٓة، كَْدَي َبْن ٍَْصفََؽ َزِبَس كَْسَز َما ًَْلَصُب َبَحُسُُكْ ََخْ

اَلِت". َظاَلِت اًَْفْجِص، مُثه  ُن ٌَِعه َُ اًُْمَؤّرِ ََ َِ اْلًََْمِن، َحىته ًَبِثِ  ًَْضَعِجُؽ ؿَََل ِصلِّ
1

 

 

 (زمضان صِص ذري ًََل مدازنة )ًََل اًلسز( ِف ْعص اؽلسؼل : 4)
ٌَِّاٍث ِمَن  ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ كال ثـاىل: } َصُِْص َزَمَضاَن اشله

 [ 241َواًُْفْصكَاِن({ ]اًحلصت: اًَُِْسى 

ََلُ  َْ َ ََلُ اًَْلْسِز * ً َْ َ ََلِ اًَْلْسِز * َوَما َبْذَزاَك َما ً َْ َ ٍُ ِِف ً انه َبْىَزًْيَا
ّ
لوَل ثـاىل: } ا ًو

ْم ِمْن ُُكِّ  ِ ْرِن َزِّبِ
ّ

وُخ ِفهيَا ِِب اًَْلْسِز َذرْيٌ ِمْن َبًِْف َصٍِْص * ثَََنهُل اًَْماَلئَِىُة َواًصه

 [1-2ْمٍص * َساَلٌم يِهَ َحىته َمْعََؽِ اًَْفْجِص{ ]اًلسز: بَ 

                                                 
، ٛٓٓٔوالنسائي ) (،ٕٕٙ(، والرتمذي )ٖٕ٘ٔٗ، ٜٖٖٕٓ(، وأمحد )ٕٚٚمسلم )  - ٔ

ٜٔٓٓ،ٔٙٙٗ.) 
 .(ٖٕٔٔ، ٜٜٗالبخاري ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

انه ُنيها 
ّ
ََلٍ ُمَداَزَنٍة ا َْ َ ٍُ ِِف ً انه َبْىَزًْيَا

ّ
ًِْىذَاِة اًُْمِحنِي * ا وكوَل ثـاىل: } مح * َوا

 [1-2ُمٌِْشزٍَِن { ]ازلذان: 

 

 ازلؿاء ًََل اًلسز :

َا كَ  ْن َوافَْلُت َؾْن ؿَائَِضَة زِض ظل ؾْنا، َبهنه
ّ
، َبَزَبًَْت ا ِ اًَْت: ََي َزُسوَل اغله

ََلَ اًَْلْسِز، َما َبْذُؾو؟ كَاَل:  َْ َ ْفَو » ً ـَ ةه اًْ هَم َؾُفوٌّ حُتِ ه
ّ
ُمه ا ِه ًِنَي: اٌَ  ،ثَُلو

« . فَاْؾُف َؾِّنِ 
2

 

 

ٌسلؿاء ًلدول  :وُشفِا مسََتم-زمحَ ظل  -كال اًـالمة ظسًق ذان : 

ِشا ٔبمصمه ظَل ظل ؿَََ وسؼل ِبًامتسِا وحصض  ذؿاء ازلاؿني فهيا، ًو

اًعحاتة زِض ظل ؾْنم ؿَل رضل كاًة احلصض ، وهصزوا اًسؤال ؾْنا، 

وثالحوا ِف صبهٔنا.  
1

 

 

 

 

                                                 
(،وابن ٖٖٔ٘(،والرتمذي)ٖٕٗٛ٘صحيح: رواه أمحد يف" املسند")  -ٔ

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.ٖٓ٘ٛماجة)
 (.ٓٗ" نزؿ األبرار")ص: - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 (زمضان صِص اجلوذ واًىصم :1)

 ِ ُ َؾْْنَُما، كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله َبْحَوَذ  -  -ؾن اجن ؾحاش َزِِضَ اغله

ٍُ ِِف  ٍُ ِخّْبًُِي، َوََكَن ًَََْلا اًيهاِش، َوََكَن َبْحَوُذ َما ٍَُىوُن ِِف َزَمَضاَن ِحنَي ًَََْلا

 ِ َُ اًُْلْصبَٓن، فََََصُسوُل اغله َُِساِزُس ََلٍ ِمْن َزَمَضاَن فَ َْ َ َبْحَوُذ ِِبًَْزرْيِ  - - ُُكِّ ً

حِي اًُْمْصَسََلِ ".  ِمْن اًّصِ
2

 

 

 (زمضان صِص مدازك :2)

 ِ َصٍَْصَت كَاَل كَاَل َزُسوُل اغله ُُ : َبََتُُكْ َزَمَضاُن َصٌِْص ُمَداَزٌك فََصَط - -َؾن َبِِب 

َِ َبتَْواُة اًسه  َُ ثُْفذَُح ِفِ ََاَم ُُكْ ِظ َْ َ ُ َؾزه َوَخيه ؿََ َِ َبتَْواُة اغله َماِء َوثُْلََُق ِفِ

ََلٌ َذرْيٌ ِمْن َبًِْف َصٍِْص َمْن  َْ َ ً َِ ِ ِفِ ََاِظنِي غِله َِ َمَصَذُت اًض ه اًَْجِحمِي َوثَُليه ِفِ

ا فََلْس ُحِصَم".  َُ ُحِصَم َذرْيَ
1

 

  

                                                 
(،وابن ٜٕ٘ٓ(،والنسائي)ٕٙٔٙ(،وأمحد)ٖٕٛٓ( واللفظ لو، ومسلم )ٖٓٛٔالبخاري ) - ٔ

 (.ٖٓٚٙحباف)
( تعليق شعيب األرنؤوط: صحيح وىذا إسناد رجالو رجاؿ ٛٗٔٚصحيح : رواه أمحد ) - ٕ

( قاؿ الشيخ األلباين: ٕٙٓٔالشيخٌن وأبو قًلبة روايتو عن أيب ىريرة مرسلة، والنسائي )
 صحيح.



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفعي اًساذش

 من ألؾامل اًعاحلة ِف صِص زمضان

 : ( اؽلسازؿة ِبًخوتة ٕاىل ظل ثـاىل2) 

َُِحوَن ﴾ ]اًيوز:  َهُُكْ ثُْف ـَ َ ََ اًُْمْؤِمٌُوَن ً ه ا َبً ـً َ ِ مَجِ ىَل اغله
ّ
ًلوَل ثـاىل: } َوثُوتُوا ا

12] 

 ِ ُت َزُسوَل اغله ـْ َُ كَاَل مَسِ ه َصٍَْصَت َبه ُُ ّّنِ وَؾن َبِِب 
ّ
ِ ا ، ًَُلوُل: "َواغله

ًت".  نَي َمصه ـِ ْح ََْوِم َبْنرَثَ ِمْن س َ َِ ، ِِف اًْ َْ َ ً
ّ
َ َوَبثُوُة ا َخْلِفُص اغله َلَس ْ

2
 

ٍت".  ََْوِم ِمائََة َمصه َِ ِِف اًْ َْ َ ً
ّ
َ َوَبثُوُة ا َخْلِفُص اغله ّّنِ َلَس ْ

ّ
وِف زواًة: "ا

1
 

 

 حة ظل ثـاىل وفصحَ ًخوتة ؾحسٍ :
ةه اًُْمَخَعِِّصٍَِن { ]اًحلصت: ًلوَل اِتنَي َوُُيِ ةه اًخهوه َ ُُيِ نه اغله

ّ
 [.111 ثـاىل: } ا

 ِ ُ َبَصسه فََصًحا ِتَخْوتَِة  ؾن َبوٍَس ْجِن َماضِلٍ ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله : "غَله

؛ِمْن َبَحِسُُكْ ََكَن ؿَََل َزاِحََخِ  َِ َْ َ ً
ّ
ٍِ ِحنَي ًَُخوُة ا َُ َؾْحِس َِ ِتبَْزِط فاََلٍت فَاهَْفَََخْت ِمٌْ

ٌَِس  َِِّا، كَْس َب ٌَِس ِمْْنَا، فَبَََت جَشََصًت فَاْضَعَجَؽ ِِف ِػَ َُ فَبَ ُ ات َُ َوَُشَ اُم ـَ َوؿََهَْيَا َظ

                                                 
 (.ٓٛٚٚ(، وأمحد )ٖٚٓٙالبخاري ) - ٔ
 (.ٖ٘ٔٛ(، وابن ماجة )ٜٙٓٛصحيح : رواه أمحد ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َعاِمَِا، مُثه كَ  ٍُ فَبََذَش خِبِ َو ِِبَا كَائَِمًة ِؾْيَس ُُ َرا 
ّ
َو َنَشضِلَ ا ُُ يَا  َْ ، فََد َِ اَل ِمْن َزاِحََخِ

ِت اًَْفَصخِ". هَم، َبْدَعبَ ِمْن ِصسه ُمه َبهَْت َؾْحِسي َوَباَن َزت ِه ِت اًَْفَصخِ: اٌَ ِمْن ِصسه
2

 

ٍُ ،  وَؾْن َبِِب ُموََس َؾْن اًيهِبِّ  َ َؾزه َوَخيه ًَخُْسطُ ًََس نه اغله
ّ
كَاَل: "ا

ِي،  َْ ه ََُخوَة ُمِِسُء اٌَ ًِ َاِز  ٍُ ِِبٍْنه َاِز، َوًَخُْسطُ ًََس ََُخوَة ُمِِسُء اٍْنه ًِ ِي  َْ ه ِِبٌَ

ْمُس ِمْن َمْلصِِِبَا".  َحىته ثَْعََُؽ اًضه
1

 

 

 ( احلفاع ؿَل اًعالت ِف حامؿة واًعف ألول :1)

َصٍَْصَت  ُُ ِ  -زِض ظل ؾيَ  -َؾْن َبىِب  ؼَلُ ، -  -َبنه َزُسوَل اغله ـْ َ كَاَل: "ًَْو ً

 َِ َْ َ ُموا ؿََ َْتِ له َبْن ٌَس ْ
ّ
ُسوا ا ِل، مُثه ًَْم جَيِ ّفِ اَلوه اًيهاُش َما ِف اًيَِّساِء َواًعه

ِْجرِي َلْسدَدَ  ََُموَن َما ِف اٍْته ـْ َ َْتَُموا، َوًَْو ً ََُموَن َما ِف َلس ْ ـْ َ ، َوًَْو ً َِ َْ َ ً
ّ
ُلوا ا

ْحِح ، َلثَْوُُهَا َوًَْو َحْدًوا".  َخَمِة َواًعه ـَ اًْ
1

 

 

                                                 
 ( واللفظ لو.ٕٚٗٚ(، ومسلم )ٜٖٓٙالبخاري ) - ٔ
 (.ٜٚٗ٘ٔ(، وأمحد يف "املسند)ٜٕ٘ٚمسلم) - ٕ
 (.ٔٚٙ، ٓٗ٘(، والنسائي )ٖٚٗ(، ومسلم )٘ٔٙالبخاري ) - ٖ

قاؿ يف القاموس: التهجًن يف اهلاجرة، والتهجًن يف قولو صلى اهلل عليو وسلم: " ولو يعلموف ما 
عىن التبكًن إىل الصلوات، وىو املضي يف أوائل وقتها، وليس من يف التهجًن الستبقوا إليو " مب

 اهلاجرة.
 ( ط. املكتب اإلسًلمي.ٜٛٔ/ٔأ ىػ ذكره األلباين يف املشكاة ) 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ِ  -زِض ظل ؾيَ  -وؾيَ  : "َذرْيُ ُظُفوِف -  -، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله

ا  َُ ا، َوَُشه َُ َِّساِء بِٓدُص ا، َوَذرْيُ ُظُفوِف اًً َُ ا بِٓدُص َُ ًَُِا، َوَُشه اًّصَِخاِل َبوه

ًَُِا".  َبوه
2

 

ْصَِبِط جن َسازًََِة  ـِ : "ََكَن -  -: َبنه اًيهِبه -زِض ظل ؾيَ  -َوَؾِن اًْ

ِم زاَلًَث، َوٌِ  ّفِ اًُْمَلسه َخْلِفُص ٌَِعه ًت". ٌَس ْ هاِّن َمصه َث
1

 

اِء ْجِن ؿَاِسٍة   - -، كَاَل: ََكَن َزُسوُل ظِل -زِض ظل ؾيَ  -وَؾِن اًَّْبَ

ىَل اَنِحٍَِة، ًَْمَسُح َمٌَاِنَحيَا َوُظُسوَزاَن، َوًَُلوُل: 
ّ
ُفوَف ِمْن اَنِحٍَِة ا هُي اًعه ًََخَزَ

، َوََكَن  ََِف كَُُوجُُُكْ َُِفوا فَذَْرَخ َخ هوَن ؿَََل "َل َُتْ َُ ًَُعَ نه ظَل َوَماَلئَِىذَ
ّ
ًَُلوُل: ا

َمِة ". ُفوِف اًُْمَخَلّسِ  اًعه

                                                 
(، وابن ماجة ٕٕٗ(والرتمذي)ٛٚٙ(، وأبو داود)ٜٕٙٛ، ٜٓٗٛ(، وأمحد)ٓٗٗمسلم )  - ٔ
(ٔٓٓٓ.) 
ط: حديث صحيح وىذا إسناد منقطع ( تعليق شعيب األرنؤو ٔٛٔٚٔصحيح: رواه أمحد) - ٕ

خالد بن معداف إمنا يرويو عن جبًن بن نفًن عن العرباض وبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن 
( قاؿ ٜٕ٘ٔ(، وابن حباف )ٜٜٙأف صحابيو مل خيرج لو سوى أصحاب السنن، وابن ماجة )

ه صحيح، ( قاؿ األعظمي: إسنادٛ٘٘ٔشعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، وابن خزمية )
(، و"صحيح ٕٜ٘ٗ( وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )ٛٛٚواْلاكم يف "املستدرؾ")

 (.ٜٓٗالرتغيب" )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ىَل  - -وِف زواًة: ََكَن اًيهِبه 
ّ
يَا ا ُُ ا  َُ اَلِت، ِمْن  ًَْمَسُح ُظُسوَزاَن ِِف اًعه

ََِف كَُُوجُُُكْ  َُِفوا فَذَْرَخ َخ ، َل َُتْ وا ُظُفوفَُُكْ يَا، فََُِلوُل: َسوه ُُ ا  نه ظَل َُ
ّ
، ا

ُفوِف". ِل، َبْو كَاَل: اًعه ّفِ اَلوه هوَن ؿَََل اًعه َُ ًَُعَ َوَماَلئَِىذَ
2

  

وٍذ  ـُ ِ ْجِن َمْس ِ -زِض ظل ؾيَ  -َوَؾْن َؾْحِس اغله  -، كَاَل: َسبًَُْت َزُسوَل اغله

- ًََِوْكِْتَا". ،كَال اَلُت  َمِي َبفَْضُي؟ كَاَل: "اًعه ـَ ؟ ، : "َبىه اًْ : كَُُْت: مُثه َبيٌّ

 ِ ؟ ، كَاَل: "اًِْجَِاُذ ِف َسِخِِي اغله ٍِْن".، كَاَل: كَُُْت: مُثه َبيٌّ كَاَل: "ِجصه اًَْوازِلَ

 ."
1

 

َصٍَْصَت، َبنه َزُسوَل ظِل  ُُ كَاَل: "َبَل َبُذًهُُكْ ؿَََل َما ًَْمُحو ظُل  ،وَؾْن َبِِب 

َِ اًَْرَعاََي، َوٍَْصفَُؽ  َحاُػ ِت س ْ
ّ
َزَخاِث؟ " كَاًُوا تَََل ََي َزُسوَل ظِل كَاَل: "ا َِ ازله ِت

ىَل اًَْمَساِخِس، 
ّ
ُت اًُْرَعا ا ، َوَنرْثَ ٍِ  اًُْوُضوِء ؿَََل اًَْماَكِز

 

 

 

 

                                                 
(، ٗٙٙ( وصححو شعيب األرنؤوط، وأبو داود )ٜٙٙٛٔ، ٔٗ٘ٛٔصحيح: رواه أمحد ) - ٔ

 ( وصححو األلباين.ٜٜٚوابن ماجو )
(، ٜٛٛٔ، ٖٚٔلرتمذي )(، واٖٜٖٚ(، وأمحد )٘ٛ(، ومسلم )ٖٗ٘ٚ، ٕٚ٘البخاري ) - ٕ

 (ٔٔٙوالنسائي )
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َِبُظ" .  ًُُِكُ اًّصِ اَلِت، فََش َس اًعه ـْ َ اَلِت ت َواهْخَِؼاُز اًعه
2

 

ُ ِِف  - - َؾْن اًيهِبِّ  -زِض ظل ؾيَ  -وَؾْيَ  ُْم اغله ِه ٌة ًُِؼَ ـَ ْح كَاَل: "س َ

 ، َِ ِّ اِذُل، َوَصاةٌّ وََضبَ ِِف ِؾَحاَذِت َزت ـَ َماُم اًْ
ّ
، اْل ُ له ِػَله

ّ
ِ ًَْوَم َل ِػيه ا ِػَّلِ

َِ َوثَفَ  َْ َ ا ؿََ ـَ ِ اْحذََم هٌق ِِف اًَْمَساِخِس، َوَزُخاَلِن حَتَاِبه ِِف اغله َ ـَ َُ ُم كَا َوَزُخٌي كََُْح صه

 ، َ ّّنِ َبَذاُف اغله
ّ
اٍل فََلاَل ا َُ اْمَصَبٌت َراُث َمٌِْعٍة َومَجَ ، َوَزُخٌي َظَََحْخ َِ َْ َ ؿََ

 َ ، َوَزُخٌي َرَنَص اغله َُ اَُلُ َما ثُْيِفُق ًَِمَُي ؼَلَ ِِشَ ـْ َ َق َبْدَفى َحىته َل ث َوَزُخٌي ثََعسه

 ." ٍُ يَا َْ ًَا فََفاَضْت َؾ ًِ َذا
1

 

 ُُ ىَل  - -َؾْن اًيهِبِّ  -زِض ظل ؾيَ  -َصٍَْصَت وَؾْن َبِِب 
ّ
كَاَل: "َمْن كََسا ا

ُ ََلُ ىُُزََلُ ِمْن اًَْجيهِة، ُكهَما كََسا َبْو َزاَخ". اًَْمْسِجِس َبَو َزاَخ، َبؿَسه اغله
1

  

 

                                                 
 (،وابن حباف ٖٗٔ( ،والنسائي )ٔ٘(،والرتمذي)ٕٔٓٛ(،وأمحد)ٕٔ٘) - ٔٗمسلم  -ٔ

 ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء: ِإدْتَاُمُو َوِإْكَمالُُو ، بِاْسِتيَعاِب اْلَمَحلر بِاْلُغْسِل ، َوَتْكرَاِر اْلُغْسِل َثًَلثًا. حتفة
 (ٔٙص ٔاألحوذي )ج

ِة اْلبَػْرد ، َوَأملَِ اجلِْْسم ، َوََنْو َذِلَك. النووي )جاْلَمكَ   (ٙٓٗص ٔارِه: َتُكوف ِبِشدَّ
 الررباط: اإلقامة على ِجَهاد الَعدّو باْلرب، واْرتباط اخليل وإْعَدادىا.

 ٔج  -النػَّْفس. )النووي َوقَػْولو: )َفَذِلُكْم الرربَاط( َأْي أَنَُّو أَْفَضل الرربَاط ، َكَما ِقيَل: اجلَِْهاد ِجَهاد 
 (ٙٓٗ/ ص 

 (.ٖٔٓٔ(، مسلم)ٖٕٗٔ، ٓٙٙالبخاري )  - ٕ
 (.ٜٙٙ(، مسلم)ٕٙٙالبخاري ) - ٖ
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 (احلفاع ؿَل اًُتذًس ذَف اؽلؤرن وازلؿاء تـسٍ :1)

 ِ ِ َبنه َزُسوَل اغله كَاَل: " َمْن كَاَل ِحنَي ٌَْسَمُؽ  - -َؾْن َخاِجِص ْجِن َؾْحِساغله

َََلَ  ًسا اًَْوس ِ اَلِت اًَْلائَِمِة، بِٓث ُمَحمه ِة َواًعه ْؾَوِت اًخهامه ٍِ ازله ِش َُ ُمه َزةه  ِه اًيَِّساَء: اٌَ

َُ َمَلاًما َمْحُموًذا ثْ ـَ ْ هْت ََلُ َصَفاَؾِِت ًَْوَم  َواًَْفِضَََلَ، َوات ، َحَ َُ ي َوؿَْسثَ ِ اشله

اًِْلَِاَمِة". 
2

 

َؽ اًيهِبه ًَُلوُل:  َُ مَسِ ه اِض َزِِضَ ظُل َؾْْنَُما َبه ـَ ِصو ْجِن اًْ ِ ْجِن َْعْ » وَؾْن َؾْحِساغله

هوا ؿَََله  َن فَُلوًُوا ِمثَْي َما ًَُلوُل، مُثه َظَ ُُتُ اًُْمَؤّرِ ـْ َرا مَسِ
ّ
َُ َمْن َظَله ؿَََله ا ه ه

ّ
، فَا

ََلٌ ِِف  َا َمَْنِ هنه
ّ
َََلَ، فَا َ ِِلَ اًَْوس ِ ا، مُثه َسَُوا اغله َِ ِِبَا َؾّْشً َْ َ ُ ؿََ َظاَلًت، َظَله اغله

َو، فََمْن َسبَ  ُُ ، َوَبْزُحو َبْن َبُنوَن َباَن  ِ ْحٍس ِمْن ِؾَحاِذ اغله ـَ ًِ له 
ّ
َل اًَْجيهِة َل ثًََْدِلي ا

َفاؿَُة  هْت ََلُ اًضه َََلَ، َحَ «. ِِلَ اًَْوس ِ
1

 

 

 (احلصض ؿَل ازلؿاء تني ألران وإلكامة:4)

َخجاٌة، فاْذُؾوا ". - -ًلوَل  كاَمِة ُمس ْ
ّ
ؿاُء تنَْيَ اَلراِن وال : " ازله

1
 

 

                                                 
(، وابن ماجة ٕٔٔ(، والرتمذي )ٜٕ٘(، وأبو داود )ٜ٘ٛٗٔ(، وأمحد )ٗٔٙالبخاري )  - ٔ
 (.ٓٛٙ(، والنسائي )ٕٕٚ)
 (.ٛٚٙ(، والنسائي )ٖٕ٘(، وأبو داود )ٖٗٛمسلم ) - ٕ
 (.ٖ٘ٓٗصحيح: أخرجو أبو يعلى، عن أنس رضي اهلل عنو، انظر " صحيح اجلامع " ) - ٖ
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لوَل  كَاَمِة ". - -ًو
ّ
َخجاٌة تنْيَ اًيَِّساِء َوال ؿاُء ُمس ْ : " ازله

2
 

لوَل  ؿَاُء ل ٍَُصذه تنَْيَ اَلَراِن َوإلكَاَمِة ". - -ًو : " ازله
1

 

ِهنَي  نه اًُْمَؤّرِ
ّ
! ا ِ ٍصو َبنه َزُخاًل كَاَل: ََي َزُسوَل اغله ِ ْجِن َْعْ وَؾْن َؾْحِساغله

 ِ ََْت فََسْي - -ًَْفُضَُوهَيَا. فََلاَل َزُسوُل اغله َرا اْىَْتَ
ّ
: " كُْي مََكَ ًَُلوًُوَن، فَا

 ." َْ َع ـْ ثُ
1

 

 

 ( اؽلىر ِف اؽلسجس تـس ظالت اًفجص ٕاىل تـس ظَوغ اًضمس:1)

َصَت: َبنه اًيب  ٍُ  - -َؾْن َخاِجِص ْجِن مَسُ َرا َظَله اًَْفْجَص َخَََس ىِف ُمَعاله
ّ
ََكَن ا

يًا.  ْمُس َحس َ َحىته ثَْعََُؽ اًضه
4

 

                                                 
حسن: أخرجو اْلاكم يف " املستدرؾ " عن أنس رضي اهلل عنو، انظر "صحيح اجلامع " - ٔ
(ٖٗٓٙ.) 
(، والنسائي، ابن ٕٕٔ(، والرتمذي )ٕٔ٘(، وأبو داود )ٕٕٕٔٔصحيح: أخرجو أمحد ) - ٕ

األرنؤوط: إسناده صحيح، عن أنس رضي اهلل عنو، انظر"صحيح ( قاؿ شعيب ٜٙٙٔحباف )
 (.ٖٛٓٗاجلامع" )

(، ٜ٘ٙٔ(، والنسائي، وابن حباف يف " صحيحو" )ٕٗ٘صحيح: رواه أبو داود ) - ٖ
 وصححو األلباين.

 (.ٓٚٙمسلم ) - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ِ َمْن َظَله اًَْلَساَت ِِف  - -و ؾن َبوٍَس ْجِن َماضِلٍ كَاَل كَاَل َزُسوُل اغله

َخنْيِ ََكهَْت ََلُ  ـَ ْمُس مُثه َظَله َزْن َ َحىته ثَْعََُؽ اًضه َس ًَْشُنُص اغله ـَ اؿٍَة مُثه كَ مَجَ

 ِ َصٍت ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ٍة َوُْعْ ٍة". َتَ  - -ََكَْحِص َحجه ٍة ََتمه ٍة ََتمه مه
2

 

 ِ ٍُ  -  -وَؾْن َبِِب ُبَماَمَة َبنه َزُسوَل اغله ُ َ َوُبَنّّبِ َس َبْرُنُص اغله ـُ كَاَل َلَْن َبْك

َِله ِمْن َبْن َبْؾخَِق 
ّ
ْمُس َبَحةه ا َُِّلُ َحىته ثَْعََُؽ اًضه َ َُ َُ َوُب ُح ّحِ ٍُ َوُبس َ ُس َوَبمْحَ

ْمُس َزكََدَخنْيِ َبْو َبنْ  ـَِْصِ َحىته ثَْلُصَة اًضه ِس اًْ ـْ َ اِؾََي َوِمْن ت مْسَ
ّ
رَثَ ِمْن َوزَلِ ا

اِؾََي". مْسَ
ّ
َِله ِمْن َبْن َبْؾخَِق َبْزتََؽ ِزكَاٍة ِمْن َوزَلِ ا

ّ
َبَحةه ا

1
  

ىىذة ًعَفة : ًو كال كائي َنن الٓن ل وس خعَؽ ٔبن منىر ِف اؽلسجس 

ا، هلول ل  هؼًصا ًعازئة وخاحئة هوزوان ِصفِا ـً ظل ؾيا وؾن اؽلسَمني مجَ

َشء ؿََم فلكيا مـشوزون ، فٕارا س يحت ًيا ِٕبرن ظل اًفصظة ظََيا 

ضة ِف اؽلسجس ،ؤبِسؾيا ٕاىل تَوثيا ، هشهص ظل ِف اًعًصق ، حىت  اًفًص

هعي ًحَوثيا ، ومىثيا ِف تَوثيا حىت ثعَؽ اًضمس ، ؿَل هفس اًَِئة ِف 

هشهص ظل ، حىت تـس ظَوغ اًضمس من َخس اؽلسجس مس خلدَني اًلدَل 

شا اًوكت زقة ظل  ؾّشت ذكِلة ٔبو زَت ساؿة ، مث هعَل زوـخني ، ُو

فَِ هخَِ وؾحاذٍ شلهٍص ، وسدٌال ِٕبرن ظل ثـاىل ُك ألحوز اؽلُتثحة ، ؾن 

                                                 
 (وحسنو األلباين.ٙٛ٘حسن: رواه الرتمذي ) - ٔ
( وقاؿ: ٙٙٗالرتغيب والرتىيب"لأللباين )(، و"صحيح ٕٕٕٛٗحسن لغًنه: رواه أمحد ) -ٕ

 حسن لغًنه.
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 ألرَكز اًصاثحة ِف ُشا اًوكت اًفاضي ، وحىون كس ٔبس خًٌا ثس ية هحٌُا 

 . سواء زخت ٔبحص احلج واًـمصت ، ٔبو ػل ًثختِف ُشا ألمص ، 

ا ثفصكوا ِف اجلحال حني ٔبظحْتم خاحئة اًعاؾون ومه ِبًضام  ـً واًعحاتة مجَ

، ومن اؽلـَوم ٔبهنم َكهوا ًعَون مذفصكون ، حىت ًُت هلم اًيجات واًضفاء 

ِٕبرن ظل ثـاىل ، و لًلصهم من َيوهون ؿَل اًياش اًضواتط اؽلـست ًِشا 

ـَوهنم ًدساَُون ِف ألذش ِبحلشز من ُشا اًوِبء ، سواء ألمص، وجي

تـسم ًخس اًىامماث ، ٔبو اؽلعََاث اخلاظة ًلك معَل ، وثحاؿس 

اؽلسافاث تُْنم ،  فٌحن هسوز مؽ ٕاسالمٌا ِبزلًَي اًّشؾي حِر ذاز، 

و َكن من اًض َعان .  وهلدي احلق من ُك من خاء تَ ، ًو

 

ُا ٌَعَواث ارلس وتَان ( احلفاع ؿَل اًسنن اًصواثة وكري 2)

 فضَِا :

 ؿسذ اًسنن اًصواثة:

، َؾْن َؾْحِس ظِل ْجِن َصِلٍِق، كَاَل: َسبًَُْت ؿَائَِضَة َؾْن َظاَلِت َزُسوِل ظِل 

ُصُح  ا، مُثه خَيْ ـً َ ِِْص َبْزت ؟ فََلاًَْت: "ََكَن ًَُعَّلِ ِِف تَُِِْت كَْدَي اًؼه َِ ِؿ َؾْن ثََعوه

َُِعَّلِ ِِبًيه  ، َوََكَن ًَُعَّلِ ِِبًيهاِش اًَْمْلِصَة، فَ َخنْيِ ـَ َُِعَّلِ َزْن اِش، مُثه ًَْسُذُي فَ

َُِعَّلِ  َضاَء، َوًَْسُذُي تَُِِْت فَ ـِ ، َوًَُعَّلِ ِِبًيهاِش اًْ َخنْيِ ـَ َُِعَّلِ َزْن مُثه ًَْسُذُي فَ

اٍث فِ  ـَ ِي جِْسَؽ َزَن َْ ه ، َوََكَن ًَُعَّلِ ِمَن اٌَ َخنْيِ ـَ اًل َزْن َْ َ هِينه اًِْوْحُص، َوََكَن ًَُعَّلِ ً
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َو  ُُ َو كَامِئٌ َزَنَؽ َوَُسََس َو ُُ َرا كََصَب َو
ّ
اًل َظِوًاًل كَاِؿًسا، َوََكَن ا َْ َ َظِوًاًل كَائًِما، َوً

َرا َظَََؽ اًَْفْجُص َظَله 
ّ
َو كَاِؿٌس، َوََكَن ا ُُ َرا كََصَب كَاِؿًسا َزَنَؽ َوَُسََس َو

ّ
كَامِئٌ، َوا

".َزنْ  َخنْيِ ـَ
2

 

ُت َزُسوَل ظِل  وَؾْن ُبّمِ َحِدََحَة، َسْوحِ اًيهِبِّ  ـْ َا كَاًَْت: مَسِ ،  ، َبهنه

ؿًا، كرَْيَ  ًة ثََعوه ـَ َت َزْن ِ ُُكه ًَْوٍم زًَِِْتْ َؾّْشَ ًَُلوُل: "َما ِمْن َؾْحٍس ُمْسؼِلٍ ًَُعَّلِ غِله

له تََِن ظُل ََلُ تَُْذًا
ّ
له تُِِنَ ََلُ تٌَُْت ِِف اًَْجيهِة" كَاًَْت  فَصًَِضٍة، ا

ّ
ِِف اًَْجيهِة، َبْو ا

ٌصو: "َما جَصِْحُت ُبَظَِّهِينه  ُس" وكَاَل َْعْ ـْ َ َبمه َحِدََحَة: "فََما جَصِْحُت ُبَظَِّهِينه ت

َماُن ِمثَْي َرضِلَ . ـْ ُس"، وكَاَل اًيه ـْ َ ت
1

 

 َ ًة تُِِنَ ََلُ تٌَُْت ِِف وِف زواًة :" َمْن َظَله ِِف ًَْوٍم َوً ـَ َت َزْن ََلٍ زًَِِْتْ َؾّْشَ َْ
َخنْيِ  ـَ َس اؽلَْلِصِة، َوَزْن ـْ َ َخنْيِ ت ـَ ا، َوَزْن َُ َس ـْ َ َخنْيِ ت ـَ ِِْص، َوَزْن ا كَْدَي اًؼه ـً َ اجلَيهِة: َبْزت

َخنْيِ كَْدَي َظاَلِت اًَْفْجِص َظاَلِت اًَْلَساِت ". ـَ َضاِء، َوَزْن ـِ َس اً ـْ َ ت
1

 

: "َمْن ََثجََص -  -كَاًَْت: كَاَل َزُسْوُل ظِل  -َزِِضَ ظُل َؾْْنَا  -ْن ؿَائَِضَة وؾَ 

اٍث  ـَ يهِة تََِن ظُل ََلُ تَُْذًا ِِف اًَْجيهِة: َبْزتَؽ َزَن ًة ِمَن اًس ه ـَ َت َزْن ؿَََل زًَِِْتْ َؾّْشَ

                                                 
 (.ٕٔ٘ٔ(، وأبوداود)ٕ٘ٙٓٗ(، وأمحد )ٖٓٚمسلم ) -ٔ
(،وابن ٘ٓٛٔ(،والنسائي)ٕٓ٘ٔ(،وأبو داود)ٕ٘ٚٚٙ(،وأمحد)ٕٛٚ) - ٖٓٔمسلم  - ٕ

 (ٔٗٔٔماجة)
 (.ٜٛٔٔ،ٛٛٔٔ(،وابن خزمية)٘ٔٗرواه الرتمذي) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َخنْيِ  ـَ ا، َوَزْن َُ َس ـْ َ َخنْيِ ت ـَ ِِْص، َوَزْن َس كَْدَي اًؼه ـْ َ َخنْيِ ت ـَ َس اًَْمْلِصِة، َوَزْن ـْ َ ت

َخنْيِ كَْدَي اًَْفْجص".  ـَ َضاِء، َوَزْن ـِ اًْ
2

 

ُ َؾْْنَا: َبنه اًيهِبه  ا كَْدَي  - -وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله ـً َ ََكَن َل ًََسُغ َبْزت

َخنْيِ كَْدَي اًَْلَساِت".  ـَ ِِْص، َوَزْن اًؼه
1

 

ُ ؾَ  ِِْص،  - -ْْنَا: َبنه اًيهِبه وؾْنا َزِِضَ اغله ا كَْدَي اًؼه ـً َ َرا ًَْم ًَُعّيِ َبْزت
ّ
ََكَن ا

 ." ٍُ َس ـْ َ نه ت ُُ َظاله
1

 

 ِ ائِِة: َبنه َزُسوَل اغله ِ ْجِن اًسه َس َبْن  - -وَؾْن َؾْحِساغله ـْ َ ا ت ـً َ ََكَن ًَُعَّلِ َبْزت

 
ّ
ِِْص، َوكَاَل: " ا ْمُس كَْدَي اًؼه َماِء، حَُزوَل اًضه َا َساؿٌَة ثُْفذَُح ِفهيَا َبتَْواُة اًسه هنه

ًٌِح ".  ٌي َظا َس ِِل ِفهيَا َْعَ ـَ َوُبِحةه َبْن ًَْع
4

 

 

 

 

 
                                                 

 (، وصححوٜٗٚٔ(، والنسائي )ٓٗٔٔماجة )(، وابن ٗٔٗصحيح: رواه الرتمذي ) - ٔ
 (.ٛ٘ٚٔ(، والنسائي )ٖٕ٘ٔ(، وأبو داود )ٕٛٔٔالبخاري ) - ٕ
(، وحسنو األلباين رمحو اهلل يف " صحيح اجلامع" ٕٙٗحسن: أخرجو الرتمذي: ) - ٖ
(ٜٗٚ٘.) 
 ( و"النََّسائي" يف "الكربى"ٜٕ٘(، ويف "الشمائل" )ٛٚٗصحيح: أخرجو التػرْرِمِذّي" ) - ٗ
 ( وصححو األلباينٖٖٔ)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اس خححاة زوـِت تـس اؽللصة ِف اًحُت:

ٍِ كَاَل: َظَله اًيهِبه  َِ َؾْن َخّسِ َصَت َؾْن َبِتَ ِة ْجِن ُُعْ ـْ حْسَاَق ْجِن َن
ّ
ِس ْجِن ا ـْ ؾْن َس

- -  ِِف َمْسِجِس تَِِن َؾْحِس اْلَْصَِِي اًَْمْلِصَة، فََلاَم اَنٌش ًَدٌََفهَُوَن، فََلاَل

َُوِث ". - -اًيهِبه  اَلِت ِِف اًُْح ٍِ اًعه ُُكْ ِِبَِش َْ َ : "ؿََ
2

 

 

 فضي زوـخا اًفجص:

َخا اًَْفْجِص َذرْيٌ ِمَن ازله  --َؾْن ؿَائَِضَة َؾِن اًيهِبِّ  ـَ ََا َوَما ِفهيَا ". كَاَل: " َزْن ْ ه
1

 

ا". ـً َ ََا مَجِ ْ ه ىَله ِمَن ازله
ّ
 وِف زواًة: " ًََُِما َبَحةه ا

 ِ َُ َبََت َزُسوَل اغله ه َُ ِتَعاَلِت  -ظَل ظل ؿَََ وسؼل -َوَؾْن ِتاَلٍل َبه َ ْؤِره َُ ًِ

َ  -زىض ظل ؾْنا  -اًَْلَساِت، فََضَلََْت ؿَائَِضُة  ، َحىته ِتاَلًل ِتبَْمٍص َسبًَ َُ َُ َؾْي ْخ

 ، َُ َ اَلِت، َوََتتََؽ َبَراه َُ ِِبًعه َ ا، كَاَل: فََلاَم ِتاَلٌل فَبَٓره ْحُح فَبَْظَحَح ِخسًّ َُ اًعه فََضَح

 ِ ُصْح َزُسوُل اغله ا َدَصَح َظَله ِِبًيهاِش،  -ظَل ظل ؿَََ وسؼل-فؼََلْ خَيْ فَََمه

َُ تِ  ٍُ َبنه ؿَائَِضَة َصَلََْخ َِ َوَبْذَّبَ َْ َ َُ َبتَْعبَ ؿََ ه ا، َوَبه َُ َحىته َبْظَحَح ِخسًّ َُ َؾْي بَْمٍص َسبًََْخ

ُت زوـِت اًَْفْجِص » ِِبًُْرُصوحِ فََلاَل  ـْ ِّنِ ُنْيُت َزَن
ّ
! «. ا ِ فََلاَل ََي َزُسوَل اغله

                                                 
 (وصححو األلباين.ٓٓٙٔصحيح: رواه النسائي ) - ٔ
 (.ٜ٘ٚٔ(،والنسائي)ٙٔٗ(،والرتمذي)ٕٕٙٛٙ(،وأمحد)ٕ٘ٚمسلم) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ا. كَاَل  هَم َبْظَحْحَت ِخسًّ ه
ّ
ا َبْظَحْحُت، ًََصنَ » ا ُْتَُما، ًَْو َبْظَحْحُت َبْنرَثَ ِممه ـْ

َُْْتَُما ".  َوَبْحَسًُْْتَُما، َوَبمْجَ
1

 

 

 ِ له  -َوَؾْن َحْفَعَة كَاًَْت ََكَن َزُسوُل اغله
ّ
َرا َظَََؽ اًَْفْجُص َل ًَُعَّلِ ا

ّ
ا

 . َخنْيِ َدِفَِفذنَْيِ ـَ َزْن
1

 

 

ٍء ِمْن اًيهَواِفِي َبَصسه  --وَؾْن ؿَائَِضَة كَاًَْت: َبنه اًيهِبه  ًَْم ٍَُىْن ؿَََل ََشْ

ْحِح.  َخنْيِ كَْدَي اًعه ـَ َُ ؿَََل َزْن َسًت ِمٌْ َُ ا ـَ ُم
1

 

 ِ ىَل  --وِف زواًة: َما َزَبًُْت َزُسوَل اغله
ّ
َُ ا ٍء ِمَن اًيهَواِفِي َبِْسََغ ِمٌْ ِف ََشْ

َخنْيِ كَْدَي اًَْفْجصِ  ـَ ْن  اًصه

 

 

 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: رجالو ثقات إال أنو منقطع بٌن عبيد اهلل بن ٜٖٕٙ٘رواه أمحد) - ٔ

لتصريح بالسماع بينهما فهو وىم، وأبو داود زيادة وبًلؿ بن رباح، وما وقع يف ىذه الرواية من ا
 رمحو اهلل-(، وصححو األلباين ٕٚ٘ٔ)
 (.ٖٕٚمسلم ) - ٕ
 (.ٕٗٚمسلم) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

دلـة :اًيافَل ًعالت ا  

 ظالت ٔبزتؽ زوـاث ِف اؽلسجس ٔبو زوـخني ِف اؽلَنل :

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ َة، --َؾْن َبىِب  ـَ َرا َظَله َبَحُسُُكُ اًُْجُم
ّ
: " ا

ا ".  ـً َ ا َبْزت َُ َس ـْ َ ََُعّيِ ت فََْ
2

 

ْذِزٌَس، كَاَل 
ّ
َِ كَاَل: اْجُن ا ٌصو ِف ِزَواًَخِ وِف زواًة ؾيس مسؼل ؤبمحس: َساَذ َْعْ

َرا 
ّ
َخنْيِ ا ـَ َخنْيِ ِف اًَْمْسِجِس، َوَزْن ـَ ٌء فََعّيِ َزْن َي ِتَم ََشْ ْن َُعِ

ّ
ٌي: فَا َْ ُسَِ

َت".  ـْ  َزَح

َرا َظَله اًْجُ 
ّ
َُ ََكَن ا ه َص: َبه ِ ْجِن ُْعَ َسثنَْيِ وَؾْن َؾْحِس اغله َف فََسَجَس َُسْ َة اهَِْصَ ـَ ُم

 ِ ، مُثه كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله َِ ".  --ِف تَُِْذ ًَْعيَُؽ َرضِلَ
1

 

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ حهاخِ كَاَل  --وَؾْن َبىِب  : " َمْن -كَاَل اْجُن اًعه

ََُعّيِ  ِة فََْ ـَ َس اًُْجُم ـْ َ ًَا ت ِّ َُ َوكَاَل اْجُن ًُووَُس ََكَن ُمَعَ ا ". َوََته َحِسًثُ ـً َ َرا » َبْزت
ّ
ا

ا  ـً َ ا َبْزت َُ َس ـْ َ هوا ت َة فََعَ ـَ ُُتُ اًُْجُم َْ ه ََْت «. َظَ ه ْن َظَ
ّ
كَاَل: فََلاَل ىِل َبىِب: ََي تَُِنه فَا

، مُثه َبثََُْت اًَْمَْنَِل َبِو اًَْحَُْت، فََعّيِ َزنْ  َخنْيِ ـَ َخنْيِ ". ِف اًَْمْسِجِس َزْن ـَ
1

 

 

                                                 
(، وابن ماجة ٕٙٗٔ(، والنسائي )ٖٔٔٔ(، وأبو داود )ٜٜٚٙ(، وأمحد )ٔٛٛمسلم ) - ٔ
(ٖٕٔٔ) 
 (ٕٔ٘(، والرتمذي)ٕٚٔٔ(، وأبو داود )ٕٛٛمسلم )  - ٕ
 ( وصححو األلباينٖٔٔٔداود ) صحيح: رواه أبو  - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 من اًسنن كري اًصواثة :

 زوـخني تـس اًؼِص كري زوـِت اًس ية اًصاثحة :

كَاَل  - -َؾْن َؾْيخََسَة ْجِن َبىِب ُسْفَِاَن كَاَل كَاًَْت ُبمه َحِدََحَة َسْوُح اًيهِبِّ 

 ِ ا ، »  --َزُسوُل اغله َُ َس ـْ َ ِِْص َوَبْزتَؽٍ ت اٍث كَْدَي اًؼه ـَ َمْن َحافَغَ ؿَََل َبْزتَؽِ َزَن

َحُصَم ؿَََل اًيهاِز ". 
2

 

 

 ظالت ما كدي اًـِص واؽللصة واًـضاء:

 ٔبزتؽ زوـاث كدي اًـِص :

اٍث، ًَْفِعُي  --َؾْن ؿََِلٍّ كَاَل: ََكَن اًيهِبه  ـَ ـَِْصِ َبْزتََؽ َزَن ًَُعَّلِ كَْدَي اًْ

َِِمنَي  ُِْم ِمْن اًُْمْس ـَ ِتنَي، َوَمْن ثَِح َِمِي ؿَََل اًَْماَلئَِىِة اًُْمَلصه هْس تََُْْنُنه ِِبًد

ٌِنَي".  َواًُْمْؤِم
1

 

 

 
                                                 

( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجالو ثقات ٕٚٓٛٙصحيح: رواه أمحد )  - ٔ
، ٘ٔٛٔ، ٕٔٛٔ(، والنسائي )ٕٛٗ(، والرتمذي )ٜٕٙٔرجاؿ الصحيح، وأبو داود )

(، ٜ٘ٔٙ( وصححو األلباين يف" صحيح اجلامع" )ٓٙٔٔ(، وابن ماجة )ٚٔٛٔ، ٙٔٛٔ
 (. ٕ٘ٔٔ(، و"مشكاة املصابيح ")ٖٛ٘)و"صحيح الرتغيب "

( وحسنو ٔٙٔٔ(، وقاؿ: حديث حسن، وابن ماجة )ٜٕٗحسن: رواه الرتمذي )  - ٕ
 األلباين



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ِ َص كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ِْصِ  --َوَؾِن اْجِن ُْعَ ـَ ُ اْمَصٔبً َظَله كَْدَي اًْ َزِحَم اغله

ا ".  ـً َ َبْزت
2

 

 

 زوـخني ما كدي اؽللصة:

ٔبهَ َكن ًعَهيام، وحص ؾيَ ٔبكص ٔبْصاتَ ؿَهيام، وَكن  --فٕاهَ ػل ًيلي ؾيَ 

شا ُو اًعواة ِف ُاثني  ٍصامه ًعَوهنام، فؼل ًبٔمصمه وػل ٍْنامه ، ُو

ُس خا ثس ية زاثحة هسائص اًصوـخني، ٔبهنام مس خححخان مٌسوة ٕاٍهي ام، ًو

 اًسنن اًصواثة.

َِ َوَسؼلهَ -وؾن ؾحس ظل اؽلزّن ، َؾْن اًيهِبِّ  َْ َ ُ ؿََ هوا كَْدَي  -َظَله اغله كَاَل: َظَ

ا اًيهاُش  َُ َََة َبْن ًَخهِزَش ُِ ًَِمْن َصاَء" َنَصا ًِثَِة: "  ها َظاَلِت اًَْمْلِصِة، كَاَل ِِف اًث

يهًة. س ُ
1

   

اِة َوؾن  َن، كَاَم اَنٌش ِمْن َبْْصَ َرا َبره
ّ
ُن ا َبوَِس ْجِن َماضِلٍ كَاَل: ََكَن اًُْمؤّرِ

ُصَح اًيهِبه  --اًيهِبِّ  َواِزَي َحىته خَيْ َومُهْ َنشضِلَ ًَُعَهوَن  --ًَخْذَِسُزوَن اًسه

َخنْيِ كَْدَي اًَْمْلِصِة، َوًَْم ٍَُىْن تنَْيَ اَلَراِن َوا ـَ ْن ٌء ". اًصه كَاَمِة ََشْ
ّ
ل

1
 

                                                 
(، وقاؿ: حديث حسن، وانظر" صحيح ٖٓٗ(، والرتمذي )ٕٔٚٔحسن: رواه أبو داود )-  ٔ

 لأللباين( ٙٛ٘(، و" صحيح الرتغيب" )ٗ٘ٔٔ(، "صحيح أيب داود" )ٖٜٖٗاجلامع" )
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على ٕٔٚ٘ٓ(، وأمحد )ٖٛٔٔالبخاري )  - ٕ

 (ٕٔٛٔشرط الشيخٌن، وأبو داود )
 (٘ٔٓٗٔ(، وأمحد )ٖٚٛ(ػ ومسلم )ٕ٘ٙالبخاري )  - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ِّنه كَاَل: َبثَُُْت  ِ اًزَْيَ ُت َمْصزََس ْجَن َؾْحِس اغله ـْ وؾن ٍَزًُِس ْجُن َبِِب َحِدٍَة كَاَل: مَسِ

َخنْيِ كَْدَي  ـَ ُحَم ِمْن َبِِب ثَِممٍي ٍَْصَنُؽ َزْن ، فَُلَُْت: َبَل ُبُْعِ ُؾْلَدَة ْجَن ؿَاِمٍص اًُْجَِِِنه

ِ َظاَلِت اًَْمْلِص  َُلُ ؿَََل َؾِِْس َزُسوِل اغله ـَ انه ُنيها هَْف
ّ
،  - -ِة، فََلاَل ُؾْلَدُة: ا

ْلُي.  َم اْلَٓن؟ ، كَاَل: اًضه ـُ كَُُْت: فََما ًَْميَ
2

 

 ِ ِ ْجِن ُمَلفهٍي اًُْمَزِّنِّ كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله " تنَْيَ ُُكِّ  - -َوَؾْن َؾْحِس اغله

ًَِمْن َصاَء ".َبَراهنَْيِ  َظاَلٌت، تنَْيَ ُُكِّ َبَراهنَْيِ َظاَلٌت، 
1

  

شا ٌضمي ما كدي ظالت اًـِص واؽللصة واًـضاء، فٕان ُؤلء  ُو

 اًعَواث ًُس هلم س ية زاثحة كدََة.

 

 ظالت اًضحى :

ا وفضَِا:  تَان ٔبكَِا ؤبوسعِا وبٔنرُث
 س:زوـخني تـس اؽلىر ِف اؽلسجس من تـس ظالت اًفجص حىت ثعَؽ اًضم

 ِ : "َمْن َظَله اًَْلَساَت ِِف -  -ؾن َبوٍَس ْجِن َماضِلٍ كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله

، ََكهَْت ََلُ  َخنْيِ ـَ ْمُس، مُثه َظَله َزْن َ َحىته ثَْعََُؽ اًضه َس ًَْشُنُص اغله ـَ اؿٍَة، مُثه كَ مَجَ

 ِ َصٍت، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ٍة َوُْعْ ٍة".   -ََكَْحِص َحجه ٍة ََتمه ٍة ََتمه " ََتمه
1

 

                                                 
 (.ٛٗٔٔالبخاري) -ٔ
 (.ٖٛٛ(، ومسلم )ٕٚٙ، ٕٗٙالبخاري ) - ٕ
 (.ٖٖٓٗيف " الصحيحة") ( وحسنو األلباينٙٛ٘حسن : رواه الرتمذي ) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ُت َبوَسًا ، ًَُلوُل: كَاَل َزُخٌي ِمْن اْلَهَْعاِز  ـْ َوؾن َبوَس ْجن ِسريٍَِن ، كَاَل: مَسِ

ًما فََعيََؽ ٌَِيهِبِّ  َم ، َوََكَن َزُخاًل ََضْ ـَ اَلَت َم َخِعَُؽ اًعه ّّنِ َل َبس ْ
ّ
 -  -ا

، فَخََسطَ ََلُ َحِعرًيا َوهََضَح َظَصَف اًَْحِعرِي فََعَله  َِلِ ىَل َمَْنِ
ّ
ٍُ ا اًما فََسؿَا ـَ َظ

، فََلاَل َزُخٌي ِمْن بِٓل اًَْجاُزوِذ ِلَوٍَس: َبََكَن اًيهِبه  َخنْيِ ـَ َِ َزْن َْ َ ًَُعَّلِ  -  -ؿََ

له ًَْوَمئٍِش . 
ّ
ا ا َُ َُ َظاله َحى؟ ، كَاَل. َما َزَبًُْخ اًضه

2
 

 

 ظالت اًضحى ًُس ًِا حس مـني :

ظَل اًضحى  –ؾن ؿائضة زِض ظل ؾْنا ، كاًت : َكن زسول ظل 

س ما صاء ظل ". ًز ٔبزتـا ، ٍو
1

 

َُ ًَمه  ه ًٍِة ثَُلوُل: َبه اِِنٍ ِتًَْت َبِِب َظا َُ ا ََكَن ؿَاُم اًَْفْذِح َبثُت َزُسوَل وؾن ُبمه 

 ِ ِ  - -اغله َو ِتبَْؿََل َمىهَة، كَاَم َزُسوُل اغله ُُ ْث  -  -َو ىَل قُْسَِلِ فََسَُتَ
ّ
ا

ْحَحَة  اٍث س ُ ـَ ، مُثه َظَله زََماَن َزَن َِ َُ فَاًَْخَحَف ِت َ َِ فَاِظَمُة، مُثه َبَذَش زَْوت َْ َ ؿََ

َحى.  اًضه
1

 

                                                 
 (. ٓٚٙالبخاري )  - ٔ
(، وابن ٕٗٚ( ، والرتمذي يف "الشمائل " )ٖٖٜٕٗ، ٕٕٛٙٗ(، وأمحد )ٜٔٚمسلم ) - ٕ

 (ٖٔٛٔماجة )
 ( واللفظ لوٖٖٙ(، ومسلم ) ٛ٘ٔٙ، ٖٔٚٔالبخاري ) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ه  هوَن ِمَن َوَؾْن َبً : َبنه َسًَْس ْجَن َبْزكََم َزَبى كَْوًما ًَُعَ َُْداِِنِّ وَة َؾِن اًَْلاِسِ اًضه

نه 
ّ
اؿَِة َبفَْضُي. ا ٍِ اًسه ِش َُ اَلَت ِِف كرَْيِ  َُِموا َبنه اًعه َحى، فََلاَل: َبَما ًََلْس ؿَ اًضه

 ِ اِتنَي ِحنَي حَْصَمُغ اًِْفَعاُل ".  - -َزُسوَل اغله كَاَل: " َظاَلُت اَلوه
2

 

 

 ل ُُيافغ ؿَل ظالت اًضحى ٕال ٔبواة :

 ِ َصٍَْصَت زِض ظل ؾيَ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ َِ  -َؾْن َبِِب  َْ َ ُ ؿََ َظَله اغله

اٌة". ل َبوه
ّ
َحى ا َ  :" ل ُُيَاِفغُ ؿَََل َظالِت اًضه  َوَسؼله

1
 

تـثًا، فبٔؾؼموا  -  -وؾيَ زِض ظل ؾيَ، كال: تـر زسول ظل 

اًليمية، ؤبِسؾوا اًىصت، فلال زخي: َي زسول ظل! ما زٔبًيا تـثا كط ٔبِسغ 

هصت، ول ٔبؾؼم قيمية من ُشا اًحـر. فلال: " ٔبل ٔبذّبُك تبِٔسغ هصت مْنم، 

عَل ؤبؾؼم قيمية، زخي ثوضبٔ فبٔحسن اًوضوء، مث ْعس ٕاىل اؽلسجس ف

فَِ اًلسات، مث ؾلة تعالت اًضحى، فلس ٔبِسغ اًىصت، ؤبؾؼم اًليمية". 
1

 

                                                 
 (ٚ٘ٗٔ( ، والدارمي )ٖٜٙٙٔ، ٖٖٜٛٔ(، وأمحد يف "املسند")ٛٗٚمسلم ) - ٔ
( ىذا حديث صحيح على شرط مسلم و ٕٛٔٔواه اْلاكم يف " املستدرؾ " )حسن : ر   - ٕ

(، واْلديث حسنو األلباين يف " صحيح اجلامع ٕٕٗٔمل خيرجاه هبذا اللفظ، وابن خزمية )
("ٕٚٙٛ) 

( قاؿ حسٌن سليم أسد: إسناده صحيح، ٜ٘٘ٙحسن صحيح : أخرجو أبو يعلى ) - ٖ
قاؿ األلباين يف " صحيح الرتغيب والرتىيب" ( و ٖٕ٘٘والبزار، وابن حباف يف"صحيحو")

 (: حسن صحيح.ٜٙٙ)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ىَل َظاَلٍت َمْىُذوتٍَة -  -وَؾْن َبِِب ُبَماَمَة َؾْن اًيهِبِّ 
ّ
، كَاَل: " َمْن َمَِش ا

ْحَحِة اًضه  ىَل س ُ
ّ
َو ُمذََعٌِِّص ََكَن ََلُ ََكَْحِص اًَْحاّحِ اًُْمْحِصِم، َوَمْن َمَِش ا ُُ َحى، َو

ْثِص َظاَلٍت َل ًَْلَو تََُْْنَُما، ِنَخاٌة ِِف 
ّ
َخِمِص، َوَظاَلٌت ؿَََل ا ـْ ََكَن ََلُ ََكَْحِص اًُْم

نَي".  َِّ ِّ ِؿَ
2

 

َُ كَاَل:  "ًُْعِحُح ؿَََل ُُكِّ ُساَلَمى ِمْن  -  -وَؾْن َبىِب َرّزٍ َؾِن اًيهِبِّ  ه َبه

ََََِلٍ َبَحِسُُكْ َظَسكٌَة، فلَُكه جَْسِخَِحٍة  ِمََسٍت َظَسكٌَة، َوُُكه َُتْ َظَسكٌَة، َوُُكه حَتْ

ىٌى َؾِن اًُْمْيَىِص  ُصوِف َظَسكٌَة، َوهَنْ ـْ َظَسكٌَة، َوُُكه حَْىِدرَيٍت َظَسكٌَة، َوَبْمٌص ِِبًَْم

َحى".  َُِما ِمَن اًضه ـُ َخاِن ٍَْصَن ـَ زُِئ ِمْن َرضِلَ َزْن َظَسكٌَة، َوجُيْ
1

 

ؾْنا، ٔبهنا َكهت ثعَل اًضحى مثان زوـاث، مث وؾن ؿائضة زِض ظل 

ثلول: ًو وُّش ىل ٔبتواي ما حصنُْتا". 
1

 

َََِِل  َصٍَْصَت ، كَاَل: َبْوَظاِِن َذ ُُ ٍم  -  -َوَؾْن َبىِب  ََاِم زاََلزَِة َبَيه ِتثاََلٍج: ِتِع

َحى، َوَبْن ُبوِحَص كَْدَي َبْن َبْزكُس" ىَتِ اًضه ـَ . ِمْن ُُكِّ َصٍِْص، َوَزْن
4

 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: حديث صحيح وىذا إسناد ٖٕٕٛ٘حسن : أخرجو أمحد ) -ٔ

حسن رجالو ثقات غًن إمساعيل بن عياش اْلمصي فهو صدوؽ يف روايتو عن أىل بلده، وأبو 
 (.ٙ٘٘ٙ( وحسنو األلباين يف "صحيح اجلامع")ٛ٘٘داود )

 (.ٖٕٗ٘، ٕٙٛٔ، ٕ٘ٛٔ( وأبو داود )ٕٛٛ٘ٔ(، وأمحد )ٕٓٚمسلم )  - ٕ
( وصحح إسناده األلباين يف "مشكاة املصابيح" ٖٓ/ ٖ٘ٔ/ٔرواه مالك يف " املوطأ " )  - ٖ
(ٖٜٔٔ) 
 ( تعليق شعيب األرنؤوط: صحيحٙٛ٘ٚ(، وأمحد )ٕٔٚ(، ومسلم )ٛٚٔٔالبخاري )  - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اِتنَي". َا َظاَلُت اْلَوه هنه
ّ
َحى فَا  وِف زواًة ؾيس ٔبمحس: "َوِتَعاَلِت اًضه

ْزَذاِء، كَاَل: َبْوَظاِِن َحِدَِب  ِتثاََلٍج،  -ظَل ظل ؿَََ وسؼل  - َوَؾْن َبىِب ازله

َحى،  ٍم ِمْن ُُكِّ َصٍِْص، َوَظاَلِت اًضه ََاِم زاََلزَِة َبَيه ًَْن َبَذَؾُِنه َما ِؾْضُت، ِتِع

َوِتبَْن َل َباَنَم َحىته ُبوِحَص". 
2

 

 

(اًـمصت ِف زمضان وتَان ٔبهنا ٔبحص جحة :3)  

هَْعاِز ًَُلاُل ًََِا ُبمه  - -  - ْجِن َؾحهاٍش َبنه اًيهِبه َؾْن ا كَاَل ِلْمَصَبٍت ِمْن اْلَ

اِن ََكاَن ِلَِِب  يَا "كَاًَْت: اَنِِضَ ـَ ِم َبْن حَُىوِّن َحَجْجِت َم ـَ يَاٍن: "َما َمٌَ س ِ

َِ كاَُلُمٌَا،  َْ َ َُ ؿَََل َبَحِسُِهَا، وََكَن اْلَٓدُص ٌَْسِلي ؿََ َو َواتُْي ُُ ا َحجه  فاَُلٍن َسْوَِجَ

ي". كَالَ  ـِ ًة َم ًة، َبْو َحجه ْمَصٌت ِِف َزَمَضاَن، ثَْلِِض َحجه ـُ : "فَ
1

 

ي". ىىذة ًعَفة :كوَل  ـِ ًة َم ًة، َبْو َحجه ْمَصٌت ِِف َزَمَضاَن، ثَْلِِض َحجه ـُ :" فَ

ضة احلج ؽلن  ُشا ِف زحوث اًفضي وألحص ، ول جُسلط ؾن اؽلسؼل فًص

 اس خعاغ ٕاًََ سخِاًل.

 

 

                                                 
 (ٕٔٚ) (، ومسلمٜٔٛٔ، ٛٚٔٔالبخاري )  - ٔ
( وصححو األلباين يف "صحيح ٕٓٔٔ(، والنسائي )ٕٙ٘ٔ(، ومسلم )ٕٛٚٔالبخاري )  - ٕ

 (ٙٙٚاجلامع" )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ألوادص من زمضان :(اؾخاكف اًـّش 4)  

ظَل ظل ؿَََ  -؛ َبنه اًيهِبه -  -َؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ ظل ؾْنا َسْوحِ اًيهِبه 

، مُثه  -وسؼل  ُ ٍُ اغله ّْشَ ألَواِدَص ِمْن َزَمَضاَن، َحىته ثََوفها ـَ َخِىُف اًْ ـْ َ ََكَن ً

 ." ٍِ ِس ـْ َ َُ ِمْن ت اْؾَخَىَف اْسَواُخ
2

 

ِ وَؾْن َؾْحِس ا ُ َؾْْنَُما كَاَل ََكَن َزُسوُل اغله َص َزِِضَ اغله ِ ْجِن ُْعَ  -  -غله

ّْشَ اْلََواِدَص ِمْن َزَمَضاَن".  ـَ َخِىُف اًْ ـْ َ ً
1

 

 ِ ُس ىِف  -  -وؾن ؿَائَِضُة زىض ظل ؾْنا ََكَن َزُسوُل اغله َْتِ ّْشِ  جَيْ ـَ اًْ

 . ٍِ ُس ِِف كرَْيِ َْتِ اَلَواِدِص َما َل جَيْ
1

 

ُ َؾْْنَا كَاًَْت: "ََكَن اًيهِبه  ّْشُ َصسه  -  -وؾْنا َزِِضَ اغله ـَ َرا َذَذَي اًْ
ّ
ا

 ." ََلُ ُْ ، َوَبًَْلغَ َب ََلُ َْ َ ، َوَبْحَِا ً ٍُ َز ِمْْئَ
4

 

ُ َؾْْنَا َبنه َزُسو  ِ وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله ََلَ -  -َل اغله َْ َ ْوا ً ، كَاَل: "حَتَصه

ّْشِ اْلََواِدِص ِمْن َزَمَضاَن".  ـَ اًَْلْسِز ، ِِف اًِْوْحِص ِمْن اًْ
1

 

ِِن  ـْ َ اِوُز ً ٌَح، وكَْوًَُِا: جُيَ كَاَل َبتُو ِؿََُس: َحِسًُر ؿَائَِضَة َحِسًٌر َحَسٌن َْصِ

َواََيِث َؾْن اًيه  َخِىُف، َوَبْنرَثُ اًّصِ ـْ َ ّْشِ  -  -ِبِّ ً ـَ ا ِِف اًْ َُ َُ كَاَل: اًَْخِمُسو ه َبه

                                                 
 (.ٕٚٔٔ(، ومسلم)ٕٕٙٓالبخاري )  - ٔ
 (.ٕٕ٘ٓالبخاري)   - ٕ
 (ٜٙٚ(، والرتمذي)ٕٕٚ٘ٗ(، وأمحد )٘ٚٔٔمسلم )  - ٖ
 (ٜٖٙٔائي )(، والنسٖٙٚٔ(، وأبو داود )ٗٚٔٔ(، ومسلم )ٕٕٗٓالبخاري )  - ٗ
 (ٕٜٚ(، والرتمذي )ٜٙٔٔ(، ومسلم )ٕٚٔٓالبخاري ) - ٘



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ََلُ  - -اْلََواِدِص ِِف ُُكِّ ِوْحٍص، وُزِوَي َؾْن اًيهِبِّ  َْ َ َا ً ََلِ اًَْلْسِز َبهنه َْ َ ِِف ً

ْحؽٍ  ٍس َوِؾّْشٍَِن، وس َ ََلُ زاََلٍج َوِؾّْشٍَِن، وََخْ َْ َ ْحَسى َوِؾّْشٍَِن، َوً
ّ
ا

ََلٍ ِمْن َزَمَضاَن.َوِؾّْشٍَِن، وجِ  َْ َ  ْسؽٍ َوِؾّْشٍَِن، وبِٓدُص ً

ُ َبْؿؼَلُ َبنه اًيهِبه  َشا ِؾْيِسي َواغله َُ يه ََكَنه  ـِ اِف  - -كَاَل َبتُو ِؿََُس: كَاَل اًضه

ََلِ َنَشا فََُِلوُل  َْ َ َُ ًَُلاُل ََلُ هَََْخِمُسَِا ِِف ً ِو َما ٌُْسبَُل َؾْي َُة ؿَََل ََنْ ََكَن جُيِ

ََلُ  َْ َ َواََيِث ِؾْيِسي ِفهيَا ً يه َوَبْكَوى اًّصِ ـِ اِف ََلِ َنَشا كَاَل اًضه َْ َ ا ِِف ً َُ اًَْخِمُسو

ْحَسى َوِؾّْشٍَِن.
ّ
 ا

ْحؽٍ  ََلُ س َ َْ َ َا ً َُِف َبهنه ٍة ََكَن َُيْ ـْ كَاَل َبتُو ِؿََُس: َوكَْس ُزِوَي َؾْن ُبَِبِّ ْجِن َن

 ِ َُلوُل َزُسول اغله َسْذاَن َوَحِفْؼيَا، وُزِوَي َؾْن  - - َوِؾّْشٍَِن، ًو ـَ اَلَمِْتَا فَ ـَ ِت

ّْشِ اْلََواِدصِ  ـَ ََلُ اًَْلْسِز ثًَْذَِلُي ِِف اًْ َْ َ َُ كَاَل ً ه  َبِِب ِكاَلتََة َبه

ْحؽٍ َوِؾّْشٍَِن َبْو َنَشا  ََلُ س َ َْ َ ََلَ اًَْلْسِز ً َْ َ َِ َزَبى َزُخٌي َبنه ً ًٍِم َؾْن َبِتَ وَؾْن َسا

ِ َوَنشَ  َ  -ا، فََلاَل َزُسوُل اغله َِ َوَسؼله َْ َ ُ ؿََ : "َبَزى ُزْؤََيُُكْ كَْس -َظَله اغله

ّْشِ اًَْحَوايِق، ِِف اًِْوْحِص ِمْْنَا".  ـَ ا ِِف اًْ َُ ثََواَظبَْث، فَاًَْخِمُسو
2

 

َص  ِ  -زىض ظل ؾْنام  -وَؾِن اْجِن ُْعَ َهُيو  -  -كَاَل كَاَل َزُسوُل اغله ا "حَتَ

ِّْسؽِ اَلَواِدِص".  ّْشِ اَلَواِدِص". َبْو كَاَل "ىِف اًد ـَ ََلَ اًَْلْسِز ىِف اًْ َْ َ ً
1

 

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط ٚٗ٘ٗ(، وأمحد )٘ٙٔٔمسلم )  - ٔ

 الشيخٌن
 (.٘ٙٔٔمسلم)  - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َصٍَْصَت  ُُ ِ  -زىض ظل ؾيَ-وَؾْن َبىِب  ََلَ  - -َبنه َزُسوَل اغله َْ َ كَاَل "ُبِزًُت ً

ا  َُ ُُْتَا، فَاًَْخِمُسو َِل فًَُّسِ ُْ ُغ َب ـْ َ ّْشِ اًَْلَواِجِص". اًَْلْسِز، مُثه َبًَْلَؼِِن ت ـَ ىِف اًْ

َوكَاَل َحْصَمََلُ "فًََِسُُْتَا ". 
2

  

 

 (زمضان صِص اًعسكاث وإلًثاز وسَكت اًفعص:5)

، َبْحَوَذ اًيهاِش، َوََكَن َبْحَوُذ -  -َؾْن اْجِن َؾحهاٍش ،كَاَل: ََكَن َزُسوُل ظِل 

ٍُ ِخّْبًُِي وَ  ََلٍ ِمْن َما ٍَىوُن ِِف َزَمَضاَن، ِحنَي ًَََْلا َْ َ ٍُ ِِف ُُكِّ ً ََكَن ًَََْلا

َُ اًُلْصبَٓن، فََََصُسوُل ظِل  َُِسازُِس حِي  -  -َزَمَضاَن، فَ َبْحَوُذ ِِبًَْزرْيِ ِمَن اًّصِ

 ." اًُْمْصَسََلِ
1

 

 

 ٔبحص من فعص ظامئًا :

: َؾِن اًيهِبِّ  َُ كال: "َمْن  -  -َؾْن َسًِْس ْجِن َذازِلٍ اًُْجَِِِنِّ َزِِضَ ظُل َؾْي

ٍِ ََشٌء".  ٍِ ل ًَْيُلَط ِمْن ُبْحِص َص َظائاِمً، ُنخَِة ََلُ ِمثُْي ُبْحِص فَعه
1

 

 

                                                 
 (.ٜٕٚٔ( ، وابن خزمية )ٖٛٚٙ(، وابن حباف يف "صحيحو" )ٙٙٔٔمسلم )  - ٔ
 (.ٖٕٛٓومسلم)( واللفظ لو، ٖٓٛٔالبخاري )  - ٕ
[ وصححو األلباين يف "صحيح ٙٗٚٔ[، وابن ماجو ]ٚٓٛصحيح: رواه الرتمذي ]-  - ٖ

 (.٘ٔٗٙاجلامع" لأللباين )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ٕادصاح سَكت اًفعص:

 ِ ُ َؾْْنَُما كَاَل: فََصَط َزُسوُل اغله َص َزِِضَ اغله َسََكَت اًِْفْعِص،  -  -َؾْن اْجِن ُْعَ

ريٍ  ـِ َنِص، َواْلُهََْث، َظاؿًا ِمْن ثَْمٍص، َبْو َظاؿًا ِمْن َص ، َواشله ْحِس، َواًُْحّصِ ـَ ، ؿَََل اًْ

ى كَْدَي ُدُصوحِ اًيهاِش  َِِمنَي، َوَبَمَص ِِبَا َبْن ثَُؤذه ًَْىِدرِي ِمْن اًُْمْس ِلرِي، َوا َواًعه

اَلِت". ىَل اًعه
ّ
ا

2
 

  

صُِح َسََكَت اًِْفْعِص َظاؿًا  ٍَس اًُْزْسِزّيِ زِض ظل ؾيَ، كَاَل: ُنيها ُُنْ ـِ وؾن َبِِب َس

رٍي، َبْو َظاؿًا ِمْن ثَْمٍص، َبْو َظاؿًا ِمْن َبِكطٍ، َبْو  ـِ اٍم، َبْو َظاؿًا ِمْن َص ـَ ِمْن َظ

َظاؿًا ِمْن َسِتٍُة". 
1

 

َُ كَ  َسََكَت  -  -اَل: "فََصَط َزُسْوُل ظِل َوَؾِن اْجِن َؾحهاٍش َزِِضَ ظُل َؾْي

ا كَْدَي  َُ ا ، فََمْن َبذه ًَ ٌََِْمَساِننْيِ َم ـْ فَِر، َوُظ هْلِو َواًصه امِئِ ِمَن اٌَ اًِْفْعِص ُظَِْصًت ٌَِعه

ٌَ ِمَن  اَلِت فَِِىَي َظَسكَ َس اًعه ـْ َ ا ت َُ ا اَلِت فَِِىَي َسََكٌت َمْلُدوََلٌ، َوَمْن َبذه اًعه

َسكَ  اِث". اًعه
1

 

 
                                                 

 (.ٔٔٙٔ(، وأبو داود )ٕٗٔٙ(، وأمحد )ٜٗٛ( واللفظ لو، ومسلم )ٖٓ٘ٔالبخاري ) - ٔ
 (ٜ٘ٛ(، ومسلم)ٙٓ٘ٔالبخاري ) - ٕ
(، وحسنو األلباين يف "صحيح ٕٚٛٔماجة") ( و"ابن ٜٓٙٔحسن: أخرجو أبو داود ) - ٖ

(، وحسنو ابن قدامة ٖٓٚ٘( وقاؿ: إسناده حسن، و" صحيح اجلامع" )ٕٚٗٔأيب داود" )
 والنووي.



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

(إلنثاز من ثالوت نخاة ظل ثـاىل وثسازسَ :20)  

ا  اَلَت َوَبهَْفُلوا ِممه ِ َوَبكَاُموا اًعه ٍَن ًَْخَُوَن ِنَخاَة اغله ِ نه اشله
ّ
ًلوَل ثـاىل: } ا

هَيُْم ُبُحوَزمُهْ  ََُوفِّ ًِ اَزًت ًَْن ثَُحوَز *  ًََة ٍَْصُحوَن جِتَ ا َوؿاََلِه َوٍَزًَِسمُهْ ِمْن َزَسْكٌَامُهْ ِِسًّ

َُ قَُفوٌز َصُىوٌز{ ]فاظص:  ه ه
ّ
 [.10-15فَْضَِلِ ا

 ِ ُ َؾْْنَُما كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله َبْحَوَذ  -  -وَؾِن اْجِن َؾحهاٍش َزِِضَ اغله

 ٍُ ٍُ ِخّْبًُِي، َوََكَن ًَََْلا ِِف اًيهاِش، َوََكَن َبْحَوُذ َما ٍَُىوُن ِِف َزَمَضاَن ِحنَي ًَََْلا

 ِ َُ اًُْلْصبَٓن، فََََصُسوُل اغله َُِساِزُس ََلٍ ِمْن َزَمَضاَن فَ َْ َ َبْحَوُذ ِِبًَْزرْيِ  -  -ُُكِّ ً

حِي اًُْمْصَسََلِ ". ِمْن اًّصِ
2

 

، - -وَؾْن ؿَائَِضَة كَاًَْت: "َبْكَدََْت فَاِظَمُة ثَْمِِش ََكَنه ِمْضََُْتَا َمِْشُ اًيهِبِّ 

، مُثه - - فََلاَل اًيهِبه  اَِلِ َِ َبْو َؾْن ِِشَ : "َمْصَحدًا ِِبتًَِِْت، مُثه َبْخَََسَِا َؾْن ًَِمَيِ

ٍهَْيَا َحِسًثًا 
ّ
ًَِم ثَْحِىنَي؟، مُثه َبَِسه ا ٍهَْيَا َحِسًثًا فََدَىْت، فَُلَُْت ًََِا: 

ّ
َبَِسه ا

ََْوِم فََصًحا َبْكَصَة  ِمْن ُحْزٍن، فََسبٍَُْْتَا َْعها  فََضِحَىْت، فَُلَُْت: َما َزَبًُْت ََكًْ

 ِ  َحىته كُِدَغ اًيهِبه  - -كَاَل، فََلاًَْت: َما ُنْيُت ِلُفِِْشَ ِِسه َزُسول اغله

ًت،  يٍَة َمصه اِزُضِِن اًُْلْصبَٓن ُُكه س َ ـَ ُ نه ِخّْبًَِي ََكَن ً
ّ
: "ا َِله

ّ
فََسبٍَُْْتَا، فََلاًَْت َبَِسه ا

َُ ؿَاَزضَ  ه ه
ّ
له َحََضَ َبَخَِل،..."احلسًرَوا

ّ
ٍُ ا ثنَْيِ و، َل ُبَزا اَم َمصه ـَ ِِن اًْ

1
  

                                                 
 (.ٖٕٛٓ(، ومسلم )ٙالبخاري ) - ٔ
 .(ٕٙ٘ٗٙ(، وأمحد )ٕٓ٘ٗ(، ومسلم )ٕٖٗٙ-ٖٕٖٙالبخاري ) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ظَل ظل  -كال اجن زحة: وِف حسًر فاظمة زِض ظل ؾْنا ؾن ٔبجهيا 

ي ؿَََ اًسالم َكن ًـازضَ اًلصبٓن ُك  -ؿَََ وسؼل  ا: "ٔبّن خًّب ٔبهَ ٔبذُّب

 ؿام مصًت ، ؤبهَّ ؿازضَ ِف ؿام وفاثَ مصثني".

ي َكهت ًَاًل " فسل وِف حسً ر اجن ؾحاش : ٔبّن اؽلسازسة تٌَُ وتني خًّب

ؿَل اس خححاة إلنثاز من اًخالوت ِف زمضان ًَاًل، فٕاّن اٌََي ثيلعؽ فَِ 

خواظبٔ فَِ اًلَة واٌَسان ؿَل اًخسجص ،نام  اًضواكي، وجتمتؽ فَِ اهلمم، ًو

ِي يِهَ َبَصسه َوْظئًا  َْ ه ئََة اٌَ نه اَنص ِ
ّ
[ 22َوَبْكَوُم ِكِاًل { ]اؽلزمي: كال ثـاىل: } ا

2
 

 حال اًسَف اًعاحل مؽ اًلصبٓن ِف صِص زمضان:
 حصض اًسَف زمحِم ظل ؿَل إلنثاز من ثالوت اًلصبٓن ِف صِص زمضان:

 نام تني رضل إلمام اشلُب ِف" ٔبؿالم اًيحالء" مفن رضل

س خيُت اًلصبٓن ِف زمضان ِف ُك ًََخني، وَكن ًيام  تني َكن ألسوذ جن ًٍز

 اؽللصة واًـضاء، وَكن خيُت اًلصبٓن ِف كري زمضان ِف ُك ست ًَالٍ 

وَكن ماضل جن ٔبوس ٕارا ذذي زمضان ًفص من احلسًر وجماًسَ ٔبُي 

لدي ؿَل ثالوت اًلصبٓن من اؽلعحف.  اًـؼل ًو

وَكن سفِان اًثوزي ٕارا ذذي زمضان حصك مجَؽ اًـحاذ ؤبكدي ؿَل كصاءت 

 اًلصبٓن.

                                                 
 (ٖ٘ٔلطائف املعارؼ" )ص:  -  ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًلصبٓن ِف ُك ًََخني. وَكن سـَس جن حدري خيُت

 وَكن ستَس اًَاسم: ٕارا حَض زمضان ٔبحَض اؽلعحف ومجؽ ٕاًََ ٔبْصاتَ.

َس جن ؾحس اؽلطل خيُت ِف ُك زالٍج، ودُت ِف زمضان س حؽ  َكن اًًو

 ؾّشت دمتَ.

 كال ٔبِب ؾواهة : صِسث كذاذت ًسزش اًلصبٓن ِف زمضان.

ُك زالٍج، فٕارا َكن كذاذت خيُت اًلصبٓن ِف س حؽ، وٕارا خاء زمضان دُت ِف 

 خاء اًـّش دُت ُك ًََلٍ 

وكال اًصتَؽ جن سَامين: َكن اًضافـي خيُت اًلصبٓن ِف صِص زمضان س خني 

 دمتة وِف ُك صِص زالزني دمتة.

عَل زًِت  َكن وهَؽ جن اجلصاخ ًلصٔب ِف زمضان ِف اٌََي دمتًة وزَثًا، ًو

عَل من اًؼِص ٕاىل اًـِص َكن محمس جن ٕاسامؾ  َي ؾّشت من اًضحى، ًو

لوم تـس اًُتاوحي ُك  اًحزازي خيُت ِف زمضان ِف اٍْناز ُك ًوم دمتة، ًو

زالج ًَاٍل خبمتة وكال اًلاس جن ؿَل ًعف ٔبِبٍ اجن ؾساهص ظاحة 

)َتزخي ذمضق(: وَكن مواػحًا ؿَل ظالت ادلاؿة وثالوت اًلصبٓن، خيُت ُك 

ـخىف ِف اؽليازت اًّشكِة وَك ن مجـة ٔبو خيُت ِف زمضان ُك ًوم، ًو

لول ُشا صِص  الامام ماضل جن اوس ل ًفِت ول ًسزش ِف زمضان ًو

لول ُشا صِص اًلصبٓن  اًلصبٓن وَكن الامام امحس ًلَق اًىذة ًو

وكال اجن زحة احليحَل: وٕامنا وزذ اٍْنىي ؾن كصاءت اًلصبٓن ِف ٔبكي من 

زالج ؿَل اؽلساومة ؿَل رضل فبٔما ِف ألوكاث اؽلفضَل وضِص زمضان 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًِت ًعَة فهيا ًََل اًلسز ٔبو ِف ألماهن اؽلفضَل َكىة  دعوًظا اٌََاِل

ؽلن ذذَِا من كري ٔبَُِا فُس خحة إلنثاز فهيا من ثالوت اًلصبٓن اقخيام 

ام من ألمة وؿَََ ًسل ْعي  شا كول ٔبمحس وٕاحساق وكرُي ٌَزمان واؽلاكن ُو

كريمه. 
2

 

صَف تَََِل ٕارا  ـْ ُ وكال اجُن مسـوٍذ زِض ظل ؾيَ: ًًدلي ًلازئ اًلصبِٓن ٔبْن ً

ٍِ ٕارا اًياُش ًُفِعُصون، وتُحاكئَِ ٕارا اًياُش ًَْضَحىون،  اًيهاُش ًَياُمون، وجَْنَاِز

َِ ٕارا  َِ ٕارا اًياُش خَيُوضون، وخِبُضوِؿ َِ ٕارا اًياُش خيَعون، وِتَعْمخِ وتَوَزِؿ

خاًُون، َِ ٕارا اًياُش ًَْفصحون.  اًياُش خَيْ وحْبْزِه
1

 

 

 ( نرثت رهص ظل ثـاىل :22)

َُ كَاَل: كَاَل اًيهِبه  ُ َؾْي ْزَذاِء َزِِضَ اغله ئُُُكْ خِبَرْيِ -  -َؾْن َبِِب ازله ِّ :" َبَل ُبهَخ

، َوَذرْيٌ  َِا ِِف َذَزَخاِحُُكْ ـِ ، َوَبْزفَ ََِِىُُكْ ا ِؾْيَس َم َُ ، َوَبْسََك ًُُِكْ ا هَْفاِق َبْْعَ
ّ
 ًَُُكْ ِمْن ا

ُُكْ فَذََْضِتُوا َبْؾيَاكَُِْم َوًََْضِتُوا  ِة َواًَْوِزِق، َوَذرْيٌ ًَُُكْ ِمْن َبْن ثَََْلْوا ؿَُسوه َُ اشله

اىَل".  ـَ َ ِ ث َبْؾيَاكَُُكْ"، كَاًُوا: تَََل، كَاَل:" ِرْنُص اغله
1

 

 
                                                 

 (.ٖٛٔؼ" )ص/" لطائف املعار   -  ٔ
 "موقع الدرر السنية"  -  ٕ
( تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجالو ٕٓ٘ٚٔصحيح: رواه أمحد يف "املسند" ) -  ٖ

 ( وصححو األلباين.ٜٖٓٚ(، وابن ماجة )ٖٖٚٚرجاؿ الصحيح غًن أيب حبرية، والرتمذي )
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 : - -(نرثت اًعالت ؿَل زسول ظل 21)

 ِ ، كَاَل: ََكَن َزُسوُل اغله َُ ٍة َزِِضَ ظُل َؾْي ـْ َة  -  -َؾْن ُبَِبِّ ْجِن َن َُ َرا َر
ّ
ا

، َخاَءْث  َ ، اْرُنُصوا اغله َ َا اًيهاُش اْرُنُصوا اغله ِي كَاَم فََلاَل:" ََي َبَيه َْ ه زَُُثَا اٌَ

اِذفَُة، َخاَء اًَْمْوُث ِتمَ  َِا اًصه ـُ اِحَفُة، ثَدَْد َِ "كَاَل اًصه ، َخاَء اًَْمْوُث ِتَما ِفِ َِ ا ِفِ

ُي ضَلَ ِمْن  ـَ ََْم، فََُكْ َبْح َ اَلَت ؿََ ّّنِ ُبْنرِثُ اًعه
ّ
! ا ِ ُبَِبٌّ كَُُْت: ََي َزُسوَل اغله

ْن 
ّ
تَُؽ؟ كَاَل:" َما ِصئَْت، فَا َظاَليِت؟ فََلاَل:" َما ِصئَْت "كَاَل: كَُُْت: اًصه

ْن ِسْذَث فََُِو ِسْذَث فََُِو َذرْيٌ ضَلَ "
ّ
كَُُْت: اًيِّْعَف؟ كَاَل:" َما ِصئَْت، فَا

ْن ِسْذَث فََُِو َذرْيٌ 
ّ
؟ ، كَاَل:" َما ِصئَْت، فَا ُثنَْيِ َه َذرْيٌ ضَلَ "كَاَل كَُُْت: فَاًث

ًرا حُْىَفى َُههَم، َوًُْلَفُص 
ّ
َا؟ ، كَاَل:" ا ُي ضَلَ َظاَليِت ُكِه ـَ ضَلَ "، كَُُْت: َبْح

ُحَم ". ضَلَ َرهْ 
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 ( نرثت الاس خلفاز : 21)

نه َزُسوَل ظِل 
ّ
َؽ ؿَائَِضَة ثَُلوُل: ا َُ مَسِ ه وَد؛ اه  -  -َؾْن َؾْحِس اغله ْجِن فَصه

خنَِّي َوزاَلزَِمائَِة َمْفِعٍي. فََمْن  وَْساٍن ِمْن تَِِن اَذَم ؿَََل س ِ
ّ
ََِق ُُكه ا َُ ُذ ه ه

ّ
كَاَل:ا

َس اغله  ، َومَحِ َ اغله ، َوَؾَزَل َنّبه َ َخْلَفَص اغله ، َواس ْ َ حهَح اغله ، َوس َ َ َهَي اغله َُ ، َو

                                                 
( وقاؿ حديث حسن صحيح، واْلاكم يف ٕٚ٘ٗحسن صحيح: أخرجو الرتمذي )  - ٔ

(، و" فضل الصًلة ٜٕٜ( وصححو ووافقو الذىيب، "مشكاة املصابيح" )ٖٛٚ٘"املستدرؾ" )
 (ٗٔعلى النيب "رقم)
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َحَجًصا َؾْن َظصًِِق اًيهاِش، ٔبْو َصْوَنًة ٔبْو َؾْؼًما َؾْن َظصًِِق اًيهاِش، َؤبَمَص 

الَمى خنَِّي َواًثهالزِِمائَِة اًسه ُصوٍف، ٔبْو هَنَىى َؾْن ُمٌَْىٍص، ؿََسَذ ثِطْلَ اًس ِّ ـْ َُ  ِتَم ه ه
ّ
فَا

هَما كَاَل ًُْمَِس.  َُ َؾِن اًيهاِز. كَاَل ٔبتُو ثَْوتََة: َوُزت ًَْمِِش ًَْوَمِئٍش َوكَْس َسْحَزَخ هَْفَس
2

 

: ٔبَيا اؽلسَمون ٕاىُك ِف -زمحَ ظل  - سًلول فضََل اًض َخ ؾحسظل جن ِب

صِص ؾؼمي مدازك ٔبل وُو صِص زمضان، صِص اًعَام واًلِام وثالوت 

صِص اًـخق واًلفصان، صِص اًعسكاث وإلحسان، صِص ثفذح فَِ اًلصبٓن، 

ٔبتواة اجلياث، وثضاؾف فَِ احلس ياث، وثلال فَِ اًـرثاث، صِص جتاة 

فَِ ازلؾواث، وحصفؽ فَِ ازلزخاث، وثلفص فَِ اًسُئاث، صِص جيوذ ظل 

َائَ اًـعاَيث،  فَِ س ححاهَ ؿَل ؾحاذٍ تبٔهواغ اًىصاماث، وجيزل فَِ ٔلًو

ؤبمص  ظل ظَامَ ٔبحس ٔبزَكن إلسالم، فعامَ اؽلععفى  صِص حـي

ٕاميااًن واحدساًِب  اًياش تعَامَ، ؤبذّب ؿَََ اًعالت واًسالم ٔبن من ظامَ

قفص ظل َل ما ثلسم من رهحَ، ومن كامَ ٕاميااًن واحدساًِب قفص ظل َل ما 

ا فلس  ثلسم من رهحَ، صِص فَِ ًََل ذري من ٔبًف صِص، من ُحصم ذرُي

ًحصم، فـؼمٍو زمحُك ظل ِبًيَة اًعاحلة والاحْتاذ ِف حفغ ظَامَ 

فَِ ٕاىل اًخوتة اًيعوخ من  وكِامَ واؽلساتلة فَِ ٕاىل اخلرياث، واؽلحاذزت

مجَؽ اشلهوة واًسُئاث، واحْتسوا ِف اًخياحص تٌُُك، واًخـاون ؿَل اًّب 

                                                 
 (ٚٓٓٔمسلم)  - ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

واًخلوى، واًخوايص ِبٔلمص ِبؽلـصوف واٍْنىي ؾن اؽليىص، وازلؾوت ٕاىل ُك 

ذري؛ ًخفوسوا ِبًىصامة وألحص اًـؼمي. 
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 -رمحو اهلل -اإلمًلءات " موقع فضيلة الشيخ العًلمة ابن باز   - ٔ
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  اًفعي اًساتؽ

 مسائي ثخـَق ِبًعَام :

 ًة اًِالل :اًعوم واًفعص ًصؤ

 ِ ُث َزُسوَل اغله ، فَبَْذَّبْ َُ َص، كَاَل: "حََصاَءى اًيهاُش اًِِْاَلَل، فََصَبًُْخ َؾِن اْجِن ُْعَ

 " َِ ََاِم فََعاَم، َوَبَمَص اًيهاَش ِتِع
2

 

 

 ما ٌس خحة من ازلؿاء ؾيس زؤًة اًِالل :

، َبنه اًيهِبه  ِ ِس اغله َْ ُمه  َؾْن َظََْحَة ْجِن ُؾَح ِه َرا َزَبى اًِِاَلَل كَاَل: "اٌَ
ّ
ََكَن ا

." ُ هَم اغله ْساَلِم، َزِّبِ َوَزت
ّ
اَلَمِة َوال ميَاِن َواًسه

ّ
َُْمِن َوال يَا ِِبً َْ َ ََِْلُ ؿََ ُْ َب

1
 

 

 اًيَة ًعَام صِص زمضان:
اِة ًَُلوُل: كَاَل  َص ْجَن اًَْرعه ُت ُْعَ ـْ ِثِّ كَاَل: مَسِ َْ ه َؾْن ؿَََْلَمَة ْجِن َوكهاٍض اٌَ

 ِ ًِلُكِّ اْمصٍِئ َما هََوى، فََمْن َزُسوُل اغله هَما  ه
ّ
اُل ِِبًيَِّهاِث، َوا هَما اْلَْْعَ ه

ّ
: "ا

 َُ ِ َوَزُسوَِلِ فَِِْجَصثُ ىَل اغله
ّ
َُ ا َُ  ََكهَْت ِِهَْصثُ ، َوَمْن ََكهَْت ِِهَْصثُ ِ َوَزُسوَِلِ ىَل اغله

ّ
ا

 ." َِ َْ َ ً
ّ
اَحَص ا َُ ىَل َما 

ّ
َُ ا ا، فَِِْجَصثُ َُجَ وه ََا ًُِعَهُبَا، َبِو اْمَصَبٍت ًَََتَ ْ ه زِلُ

1
 

                                                 
 (وصححو األلباين.ٖٖٚٔ(، وابن حباف)(،والدارمي)ٕٖٕٗ)رواه أبو داود- ٔ
 وصححو األلباين   ٖٚٗٗ( ٖٔ٘ٗ(، والرتمذي)ٜٖٚٔرواه أمحد)- ٕ
 (.ٕٕٔٓ(،وأبو داود)ٛٙٔ(،وأمحد)ٜٚٓٔ) - ٘٘ٔ(،ومسلم ٗ٘البخاري) - ٖ
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: " َمْن ًَْم -  -كَاًَْت: كَاَل َزُسوُل ظِل  - -وَؾْن َحْفَعَة َسْوحِ اًيهِبِّ 

ََاَم ََلُ " . ََاَم كَْدَي اًَْفْجِص فاَل ِظ ِّْت اًّعِ 2ًَُحُ
 

ََاَم كَْدَي ُظَُوغِ اًَْفْجِص،  فاََل ًَُعوُم "  ِمْؽ اًّعِ وِف زواًة: " َمْن ًَْم جُيْ
1

 

ِي ". َْ ه َُ ِمْن اٌَ ًَِمْن ًَْم ًَْفصِْض ََاَم ،  وِف زواًة: " َل ِظ
1

  

َام زمضان ٔبو اًواحة من كضاء ٔبو هشز ٔبو كرٍي وذالظة ٔبمص اًيَة ِف ظ 

، مفثال ظَام صِص زمضان ًيوي ظَام اًضِص كَ ، فٕان ماث اهـلسث 

                                                 
 ( ٕٖٖٕ(،والنسائي)ٖٓٚ(، والرتمذي )ٕٗ٘ٗ( ، وأبو داود) ٜٕٛٔ٘رواه أمحد  ) - ٔ
ـَ َلُو( ظَاِىرُُه أَنَُّو اَل َيِصح  الصَّْوـُ ِبًَل نِيٍَّة قَػْبَل اْلَفْجِر فَػْرًضا َكاَف أَْو نَػْفًًل ، َوإِ قَػْوُلُو: -  لَْيِو )َفًَل ِصَيا

بِِنيٍَّة ِمْن َذَىَب اِْبُن ُعَمَر َوَجابُِر ْبُن َزْيٍد َوَماِلٌك َواْلُمَزين  َوَداُوُد ،َوَذَىَب اْلَباُقوَف ِإىَل َجَواِز النػَّْفِل 
صلى اهللُ عليو  -النػََّهاِر ، َوَخصَُّصوا َىَذا اْلَِْديَث مبَا ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة أَنػََّها قَاَلْت: " َكاَف النَّيِب  

 ِإَذْف يَأتِييِن َويَػُقوُؿ: أَْعَنَدؾ َغَداٌء؟ فَأَُقوُؿ ، اَل ، فَػيَػُقوُؿ: ِإينر َصائٌِم " ، َويِف رَِوايٍَة ِإينر  -وسلَّم 
ا َلَصائٌِم. َوِإَذْف ِلًِلْسِتْقَباِؿ َوُىَو َجَواٌب َوَجزَاٌء ، َكَذا يف اْلِمْرقَاِة.قُػْلت: َوالظَّاِىُر الرَّاِجُح ُىَو مَ 

َلة مِ  ْنُو اَل جُيْزِئُو َذَىَب إِلَْيِو اْلَباُقوَف. حتفة األحوذيوِفيِو َدلِيل َعَلى أَفَّ تَػْقِدمي نِيَّة الشَّْهر ُكّلو يف أَوَّؿ لَيػْ
 َعْن الشَّْهر ُكّلو ، أِلَفَّ ِصَياـ ُكّل يَػْوـ ِمْن الشَّْهر ِصَياـ ُمْفَرد ُمَتَميرز َعْن َغًْنه ، فَِإَذا مَلْ يَػْنوِِه يف 

طَّاب َوَعْبد ا هلل ْبن ُعَمر ، الثَّاين قَػْبل َفْجره ، َويِف الثَّاِلث َكَذِلَك اَل جُيْزِئُو ، َوُىَو قَػْوؿ ُعَمر ْبن اخلَْ
ـَ  لِلشَّْهِر َوِإلَْيِو َذَىَب اْلََْسن اْلَبْصرِّي َوالشَّاِفِعّي َوَأمْحَد ْبُن َحْنَبل. َوقَاَؿ ِإْسَحاؽ ْبن رَاْىَوْيِو ِإَذا َقدَّ

َلة. عوف  َلة َأْجزَأَُه لِلشَّْهِر ُكّلو ، َوِإْف ملَْ جُيَدرد النػريَّة ُكّل لَيػْ  املعبودالنػريَّة أَوَّؿ لَيػْ
 (.ٜٗٔ(، وصححو األلباين يف" اإلرواء" )ٖٖٖٕرواه النسائي)   - ٕ
(،وانظر "َصِحيح ٜٔٔٔ(، وابن أيب شيبة)ٓٓٚٔ(،وابن ماجة )ٖٖٕٗرواه النسائي) -- ٖ

 (.ٙٔ٘ٚاجْلَاِمع" )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

يوي  ىشا اؽلسؼل ًيوي ؾحاذت زتَ حىت ًبٔثََ اًَلني )اؽلوث( ، ًو هُذَ ، ُو

ظَام ُك ًوم تشاثَ ، ِف ٔبي وكت من اٌََي ٕاىل كدي ظَوغ اًفجص ،ٔبما 

 اٌََي ، ٔبو ٔبي وكت من اٍْناز .  ظَام اًيافَل فذيـلس من

ٌِنَي َزِِضَ ظُل َؾْْنَا، كَاًَْت: كَاَل ِِل َزُسوُل ظِل  :  َؾْن ؿَائَِضَة ُبّمِ اًُْمْؤِم

ٌء؟ " كَاًَْت: فَُلَُْت: ََي َزُسوَل ظِل،  ْي ِؾْيَسُُكْ ََشْ َُ َراَث ًَْوٍم "ََي ؿَائَِضُة، 

ّّنِ 
ّ
ٌء ،كَاَل: "فَا   َظامِئٌ" ، كَاًَْت: فََرَصَح َزُسوُل ظِل َما ِؾْيَساَن ََشْ

هٌة  ِسً َُ ِسًَْت ًَيَا  ُْ ا َزَحَؽ َزُسوُل ظِل  -َبْو َخاَءاَن َسْوٌز  -فَبُ كَُُْت: ، كَاًَْت: فَََمه

هٌة  ِسً َُ ِسًَْت ًَيَا  ُْ َوكَْس َدَدبُِث ضَلَ َصُْئًا،  -َبْو َخاَءاَن َسْوٌز  -ََي َزُسوَل ظِل، ُب

، مُثه كَاَل: كَالَ  َِ فَبََُكَ " فَِجْئُت ِت َِ اثَِ َُ َو؟ " كَُُْت: َحٌُْس، كَاَل: " ُُ : "َما 

ًسا ِِبََشا اًَْحِسًِر،  ُِ زُْت ُمَجا "كَْس ُنْيُت َبْظَحْحُت َظائًِما" كَاَل َظََْحُة: فََحسه

، فَ  َسكََة ِمْن َماَِلِ صُِح اًعه ُخِي خُيْ ََلِ اًصه ْن فََلاَل: "َراَك ِتَمَْنِ
ّ
ا َوا َُ ْن َصاَء َبْمَضا

ّ
ا

َصاَء َبْمَسَىَِا". 
2

 

  

                                                 
 (.ٗ٘ٔٔ) - ٜٙٔمسلم  -ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 من ًحاخ هلم اًفعص ِف زمضان :

 احلائغ واًيفساء :
فبمٔجؽ ٔبُي اًـؼل ؿَل ٔبن احلائغ واًيفساء  ل ُيي هلام اًعوم ،ؤبهنام 

لضَان ، ؤبهنام  ًفعصان ما َكن من ٔبَيم احلَغ ٔبو اًيفاش ِف زمضان ، ًو

 وم .ٕارا ظامذا ػل جيزِئام اًع

َم  اَلَت َبَيه ْحَسااَن اًعه
ّ
اَرَت، َبنه اْمَصَبًت َسبًََْت ؿَائَِضَة فََلاًَْت: َبثَْلِِض ا ـَ َؾْن ُم

َُغ ؿَََل  ْحَسااَن حَتِ
ّ
هٌة َبهِْت؟ كَْس "ََكهَْت ا َمِحَِضَِا؟ فََلاًَْت ؿَائَِضُة: َبَحُصوزًِ

، َ َِ َوَسؼله َْ َ  مُثه َل ثُْؤَمُص ِتَلَضاٍء" . َؾِِْس َزُسوِل ظِل َظَله ظُل ؿََ
2

 : َ َِ َوَسؼله َْ َ ، كَاَل: كَاَل اًيهِبه َظَله ظُل ؿََ َُ ُ َؾْي ٍَس َزِِضَ اغله ـِ وَؾْن َبِِب َس

َرا َحاَضْت ًَْم ثَُعّيِ َوًَْم ثَُعْم، فََشضِلَ هُْلَعاُن ِذٍِْنَا»
ّ
«.َبًََُْس ا

1
 

و ذم  احلَغ ، وحْكَ واحلائغ واًيفساء سواء ، ٔلن ذم اًيفاش ُ

 حْكَ .

ومىت وخس احلَغ ِف حزء من اٍْناز فسس ظوم رضل اًَوم ، سوء وخس 

.  ِف ٔبوَل ، ٔبو ِف بٓدٍص

                                                 
(،وأبو ٜٕٔ٘٘(،وأمحد)ٖٖ٘) - ٚٙ(،ومسلم ٕٖٔالبخاري ) - ٔ

 (.ٜٖٗٔ(،وابن حباف)ٖٔٙ(،وابن ماجة)ٖٕٛٔ(،والنسائي)ٖٓٔ(،والرتمذي)ٕٕٙداود)
 (. ٕ٘ٗٓ(،وابن خزمية)ٗٗٚ٘(،وابن حباف)ٖٕٔٙ( ،والرتمذي)ٜٔ٘ٔالبخاري) - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ومىت هوث احلائغ ٔبو اًيفساء ؤبمسىذا ، مؽ ؿَمِام تخحصمي رضل ، ٔبمثخا 

 ، وػل جيزِئام .

 وٕارا ظِصث احلائغ ِف ٔبزياء اٍْناز ، ػل ًَزرما ظَام تلِة اًَوم .

 

غ اشلي ل ٍصىج جصؤٍ:  اًض َخ اشلي جيِسٍ اًعوم ، واؽلًص
غ اشلي ل ٍصىج جصؤٍ ، ل ظوم  اًض َخ اشلي جيِسٍ اًعوم ، واؽلًص

َزرما اًفسًة .  ؿَهيام ، ًو

َُ ِفْسًٌَة  َ َُ فاََل ًُِعَُلوه َ ُكوه ٍَن ًَُعوه ِ َؽ اْجَن َؾحهاٍش، ًَْلَصُب َوؿَََل اشله ْن َؾَعاٍء، مَسِ ـَ ف

اُم مِ  ـَ ُخ اًَىِدرُي، »ْسِىنٍي كَاَل اْجُن َؾحهاٍش: َظ َْ َو اًض ه ُُ ًََُْسْت ِتَمًُْسوَذٍة 

َماِن َماَكَن ُُكِّ ًَْوٍم ِمْسِىِيًا ـِ ُِْع اِن َبْن ًَُعوَما، فَ ـَ َخِعَ « َواؽلَْصَبُت اًَىِدرَيُت َل ٌَس ْ

.
2

 

ـَ  َُ ِفْسًٌَة َظ َ ٍَن ًُِعَُلوه ِ اُم ِمْسِىنٍي{ ]اًحلصت[ وِف زواًة اًًسايئ : : }َوؿَََل اشله

اُم  ـَ ا َظ اُم ِمْسِىنٍي َواِحٍس، فََمْن ثََعوهَغ َذرْيً ـَ ، ِفْسًٌَة: َظ َُ َ : ٍلَُكهُفوه َُ َ ًُِعَُلوه

، َل  ، َوَبْن ثَُعوُموا َذرْيٌ ًَُُكْ ِمْسِىنٍي بَٓدَص ًََُْسْت ِتَمًُْسوَذٍة فََُِو َذرْيٌ ََلُ

ي َل  ِ ٌِصله له 
ّ
َشا ا َُ ُط ِِف  ََاَم ،َبْو َمصًٍِغ َل ٌُْضَفى ".  ٍَُصده   ًُِعَُق اًّعِ

                                                 
 (.ٖٕٚٔ(،والنسائي)٘ٓ٘ٗالبخاري) - ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ََاَم 11/ض2و كَال اًُْحَزاِزيه )ح َرا ًَْم ًُِعِق اًّعِ
ّ
ُخ اًَىِدرُي ا َْ ا اًض ه ( َوَبمه

ا َوًَْحًما،  ، ُُكه ًَْوٍم ِمْسِىِيًا، ُذْْبً َس َما َنِّبَ ؿَاًما َبْو ؿَاَمنْيِ ـْ َ َم َبوٌَس ت ـَ فََلْس َبْظ

 «.صَ َوَبفْعَ 

 

غ واؽلسافص:  اؽلًص
ٌَِّاٍث ِمَن  ًسى ٌَِيهاِش َوتَُ ُُ َِ اًُْلْصبُٓن  ي ُبْىزَِل ِفِ ِ ًلوَل ثـاىل:}َصُِْصَزَمَضاَن اشله

َُ َوَمْن ََكَن َمصًًِضا َبْو ؿَََل  ََُعْم َِْص فََْ اًَُِْسى َواًُْفْصكَاِن فََمْن َصَِِس ِمٌُُْكُ اًضه

ٍم بُ  ٌت ِمْن َبَيه سه ـِ ًُِخْْكَُِوا َسَفٍص فَ ْْسَ َو ـُ ُ ِجُُكُ اًُُْْْسَ َوَل ٍُصًُِس ِجُُكُ اًْ َدَص ٍُصًُِس اغله

َهُُكْ جَْضُىُصوَن{. ]اًحلصت:  ـَ َ َساُُكْ َوً َُ َ ؿَََل َما  وا اغله ُ ًُِخَىّّبِ َت َو سه ـِ - 241اًْ

241] 

، مََكَ كَاَل ًُْفِعُص ِمَن اؽلََصِط »: كَاَل َؾَعاٌء: 11ض2و كَال اًُْحَزاِزيه ح َِ ُكِّ

اىَل  ـَ َ ُ ث  «.اغله

 

 اؽلصضؽ واحلامي :

يَا  َْ َ ٍة كَاَل: َبكَاَزْث ؿََ ـْ ِ ْجِن َن ، َزُخٌي ِمْن تَِِن َؾْحِس اغله َؾْن َبوَِس ْجِن َماضِلٍ

 ِ ُِْي َزُسوِل اغله ِ  َد ى، فََلاَل:  ، فَبَثَُُْت َزُسوَل اغله َُ ًََخَلسه ، فََوَخْسثُ

ْوِم، َبِو "اْذُن فَ  زَْم َؾِن اًعه ّّنِ َظامِئٌ، فََلاَل: اْذُن ُبَحّسِ
ّ
"، فَُلَُْت: ا لُكْ
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اَلِت، َوَؾِن  ْوَم، َوَصْعَص اًعه اىَل َوَضَؽ َؾِن اؽلَُساِفِص اًعه ـَ َ َ ث نه اغله
ّ
ََاِم، ا اًّعِ

ََاَم ". ْوَم َبِو اًّعِ  احلَاِمِي َبِو اؽلُْصِضؽِ اًعه

َرا َذافَذَا ؿَََل َبهُْفِسَِِما َبْو َوكَاَل احلََسُن، 
ّ
مُي ِِف اؽلُْصِضؽِ َبِو احلَاِمِي، ا ُِ ْجَصا

ّ
َوا

ُِهَا:  ََاِن".»َوزَلِ ثُْفِعَصاِن ، مُثه ثَْلِض
2

 

 

 من اؽلفعصاث ِف زمضان :

 الُٔك واًّشة ؿامًسا ِف زمضان :

ىَل وِ 
ّ
فَُر ا ََاِم اًصه ََلَ اًّعِ َْ َ ًَِحاٌش ًَُُكْ َوَبهُُْتْ ًلوَل ثـاىل : ُبِحيه ًَُُكْ ً نه  ُُ َسائُُِكْ 

ُُكْ َوَؾَفا َؾْيُُكْ فَاْلَٓن  َْ َ َخاهُوَن َبهُْفَسُُكْ فَذَاَة ؿََ ُ َبىهُُكْ ُنْيُُتْ َُتْ ًَِحاٌش ًَُِنه ؿؼَِلَ اغله

 َ تُوا َحىته ًََخخنَيه ُ ًَُُكْ َوُكُوا َواُْشَ نه َواتَْخُلوا َما َنَخَة اغله ُُ و َْطُ َِبُِشُ ًَُُكُ اًَْر

ِي َوَل  َْ ه ىَل اٌَ
ّ
ََاَم ا وا اًّعِ َْطِ اْلَْسَوِذ ِمَن اًَْفْجِص مُثه َبثِمه ََُغ ِمَن اًَْر تْ اْلَ

ا َنَشضِلَ  َُ ِ فاََل ثَْلَصتُو نه َوَبهُُْتْ ؿَاِنُفوَن ِِف اًَْمَساِخِس ثِطْلَ ُحُسوُذ اغله ُُ و ثَُحاُِشُ

 ٌَِ  َِ ُ بََٓيثِ ُ اغله ُْم ًَخهُلوَن )ًَُحنّيِ ِه َ ـَ َ  [243()اًحلصت:243يهاِش ً

 

 

 

                                                 
(،وابن ٘ٔٚ(،والرتمذي)ٕٛٓٗ(،وأبو داود)ٜٚٗٓٔحسن صحيح : رواه أمحد) - ٔ

 (ٖٕ٘ٔسائي)(،والنٜٜٕٖماجة)
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 ما ًلوم ملام اًعـام من ألذوًة وألجص اؽللشًة : -

 

 ادلاغ ِف هناز زمضان :

ىَل اًيهِبِّ 
ّ
، كَاَل: َخاَء َزُخٌي ا َُ َصٍَْصَت َزِِضَ ظُل َؾْي ُُ ، فََلاَل: َؾْن َبِِب 

ََْىُت، ََي َزُسوَل ظِل، كَاَل: "وَ  ُت ؿَََل اْمَصَبيِت َُ ـْ َََىَم؟ "، كَاَل: َوكَ ُْ َما َب

خُِق َزكََدًة؟ " كَاَل: َل، كَاَل: "فََِْي  ـْ ُس َما ثُ ْي جَتِ َُ ِِف َزَمَضاَن، كَاَل: "

ُم  ـِ ُس َما ثُْع ؟ " كَاَل: َل، كَاَل: "فََِْي جَتِ نْيِ ـَ َخِعَُؽ َبْن ثَُعوَم َصَِْصٍِْن ُمذََخاِت جَس ْ

خنَِّي ِمْسىِ  َِ س ِ َْ َ ِيًا؟ " كَاَل: َل، كَاَل: مُثه َخَََس، فَبيُِتَ اًيهِبه َظَله ظُل ؿََ

ْق ِِبََشا" ، كَاَل: َبفَْلَص ِمٌها؟،  فََما تنَْيَ  َِ ثَْمٌص، فََلاَل: "ثََعسه َصٍق ِفِ ـَ َ ِت َوَسؼله

َِ ِمٌها، فََضِحَم اًيهِبه  َْ َ ً
ّ
ُي تٍَُْت َبْحَوُح ا ُْ ، مُثه   َلتَدهَْيَا َب َُ ُ ََات ْ َحىته تََسْث َبه

. " طَلَ ُْ َُ َب ْم ـِ ْة فَبَْظ َُ كَاَل: "اْر
2

 

ؼْلِ ِِف َمْن  ـِ ِي اً ُْ َشا احلَِسًِر ِؾْيَس َب َُ َمُي ؿَََل  ـَ لول إلمام اًُتمشي :َواً ًو

ًسا ِمْن َبُْكٍ َبْو  ّمِ ـَ ا َمْن َبفَْعَص ُمذَ ًسا ِمْن مِجَاغٍ، َوَبمه ّمِ ـَ َبفَْعَص ِِف َزَمَضاَن ُمذَ

، فََلا ؼْلِ كَْس اْدذَََُفوا ِِف َرضِلَ ـِ َي اً ُْ نه َب
ّ
ٍة، فَا َِ اًَلَضاُء، ُُشْ َْ َ ُضُِْم: ؿََ ـْ َ َل ت

 ، هْوِزّيِ َو كَْوُل ُسْفَِاَن اًث ُُ َة ِِبجِلَماغِ، َو ْ ُوا اَلُْكَ َواًّشه هبه َواًَىفهاَزُت، َوص َ

 َُ ه ه ، ِلَ َِ َْ َ َِ اًَلَضاُء َوَل َنفهاَزَت ؿََ َْ َ ُضُِْم: ؿََ ـْ َ حْسَاَق "،" وكَاَل ت
ّ
َواْجِن اؽلَُحاَزِك، َوا

هَما  ه
ّ
َُ ِِف اَلُْكِ  ُرِنَص َؾِن اًيهِبِّ ا اًَىفهاَزُت ِِف اجِلَماغِ َوًَْم ثُْشَنْص َؾْي

                                                 
 (،ٜٖٕٓ(،وأبو داود)ٔٔٔٔ) - ٔٛ(،ومسلمٖٜٚٔالبخاري) - ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ، ّيِ ـِ اِف َو كَْوُل اًضه ُُ ُة اجِلَماَغ، َو ْ َُ اَلُْكُ َواًّشه ِح ِة، َوكَاًُوا: َل ٌُض ْ ْ َواًّشه

: " َوكَْوُل اًيهِبِّ  يه ـِ اِف ُخيِ  َوَبمْحََس "، وكَاَل اًضه َق  ٌَِصه ي َبفَْعَص فَذََعسه ِ اشله

َخِمُي َبْن حَُىوَن اًَىفهاَزُت ؿَََل  : َُيْ اِّنَ ـَ َشا َم َُ َخِمُي  طَلَ َُيْ ُْ َُ َب ْم ـِ ٍُ فَبَْظ َِ ُذْش َْ َ ؿََ

ٍُ اًيهِبه َ َصُْئًا  ا َبْؾَعا َشا َزُخٌي ًَْم ًَْلِسْز ؿَََل اًَىفهاَزِت، فَََمه َُ َمْن كََسَز ؿََهَْيَا، َو

َِ ِمٌها، فََلاَل اًيهِبه َوَمََ  َْ َ ً
ّ
ُخُي: َما َبَحٌس َبفَْلَص ا ، فََلاَل اًصه َُ َُ َى ْم ـِ ٍُ فَبَْظ : ُذْش

يه  ـِ اِف َِ ، َواْدذَاَز اًضه َس اًَفْضِي َؾْن كُوثِ ـْ َ هَما حَُىوُن ت ه
ّ
، ِلَنه اًَىفهاَزَت ا طَلَ ُْ َب

 َ َشا احلَاِل َبْن ً َُ َِ َذًْيًا، فََمىَت َما ًَِمْن ََكَن ؿَََل ِمثِْي  َْ َ َُ َوحَُىوَن اًَىفهاَزُت ؿََ بُِكَ

 َمطَلَ ًَْوًما َما َنفهَص ".

ىَل اًيهِبِّ 
ّ
ٔبفَْعَص ِِف َزَمَضاَن ِِبََشا اًَْحِسًِر. كَاَل:  وِف زواًة : َخاَء َزُخٌي ا

َسَة َؾَّشَ َظاؿًا، َوكَاَل فِ  َِ ثَْمٌص كَْسُز ََخْ َصٍق ِفِ ـَ ُي فَبيُِتَ ِت ُْ َُ َبهَْت، َوَب : "ُكْ َِ ِ

. " َ َخْلِفِص اغله 2تَُِْذَم، َوُُصْ ًَْوًما، َواس ْ
 

كال اخلعاِب: ِف ُشا احلسًر من اًفلَ ٔبن ؿَل اؾلامؽ مذـمًسا ِف صِص 

و كول ؾوام ٔبُي اًـؼل.  زمضان اًلضاء واًىفازت، ُو

ٔلن اًحَان وفَِ ٔبهَ من كسز ؿَل ؾخق اًصكدة ػل جيزئَ اًعَام ول إلظـام؛ 

م اًـخق مث وسق ؿَََ اًعَام مث إلظـام، نام زٔبًت رضل  دصح مصثًحا، فلسه

ِف نفازت اًؼِاز، وُو كول ٔبنرث اًـَامء، ٕال ٔبن ماضل جن ٔبوس سمع ٔبهَ 

 خمري تني ؾخق اًصكدة، وظوم صٍِصن وإلظـام.

                                                 
 (ٖٜٖٕرواه أبو داود) -ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

وِف كوَل: "وُص ًوًما واس خلفص ظل" تَان ٔبن ظوم رضل اًَوم اشلي ُو 

و مشُة ؿامة اًل ضاء ل ًسذي ِف ظَام اًضٍِصن اشلي ُو اًىفازت، ُو

 ٔبُي اًـؼل.

كال: وِف ٔبمٍص اًصخي ِبًىفازت ؽلا َكن مٌَ من اجلياًة ذًَي ؿَل ٔبن ؿَل 

ث تني اًياش ِف ألحاكم ٕال ِف  اؽلصٔبت نفازت مثَِا، ٔلن اًّشًـة سوه

ا ٔبفعصث ِبامغ مواضؽ كام ؿَهيا ذًَي اًخرعَط، وٕارا ًزرما اًلضاء، ٔلهن

مذـمس نام وحة ؿَل اًصخي، وحدت ؿَهيا اًىفازت ًِشٍ اًـَل، َكًصخي 

سواء، وُشا مشُة ٔبنرث اًـَامء، وكال اًضافـي: جيزَيام نفازت واحست، 

ويه ؿَل اًصخي ذوهنا، ونشضل كال ألوساؾي ٕال ٔبهَ كال: ٕان َكهت 

 اًىفازت ِبًعَام ، َكن ؿَل واحس مْنم ظوم صٍِصن.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 من اس خلاء ؿامًسا:

َصٍَْصَت، َبنه اًيهِبه  ُُ َِ كََضاٌء  ، َؾْن َبِِب  َْ َ َُ اًَلْيُء، فََََُْس ؿََ كَاَل: "َمْن َرَزؿَ

ََْلِغ".  ، ًسا فََْ َخَلاَء َْعْ َوَمْن اس ْ
2

 

 

 ٔبموز ل ثفعص اًعامئ :

ا: ًُ ًَا ٔبو ُمىص  من بُٔك ٔبو ُشة انس 

، كَاَل: كَاَل َزُسوُل ظِل  َُ َصٍَْصَت َزِِضَ ظُل َؾْي ُُ َو َؾْن َبِِب  ُُ : "َمْن وَِِسَ َو

 . " ٍُ َُ ظُل َوَسَلا َم ـَ هَما َبْظ ه
ّ
، فَا َُ َُُِته َظْوَم َظامِئٌ، فَبََُكَ َبْو َُشَِة، فََْ

1
 

َصٍَْصَت، َبنه اًيهِبه  ُُ اَل: "َمْن َبفَْعَص ِِف َصِِْص ، كَ  وَؾْن َبِِب َسَََمَة، َؾْن َبِِب 

، َوَل َنفهاَزَت" .  َِ َْ َ ًَا فاََل كََضاَء ؿََ َزَمَضاَن اَنس ِ
1

 

 

 

 

                                                 
(،وابن ٕٓٚ(،والرتمذي)ٖٕٓٛ(،وأبو داود)ٖٙٗٓٔصحيح :  رواه أمحد) - ٔ

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط..ٖٛٔ٘(،وابن حباف)ٙٚٙٔماجة)
 .(٘٘ٔٔ) - ٔٚٔ(،ومسلم ٜٙٙٙالبخاري) - ٕ
/ ٗ( وحسنو األلباين يف  "اإلرواء" )ٜٜٓٔ(،وابن خزمية)ٕٖٔ٘حسن : رواه ابن حباف ) - ٖ

ٛٚ.) 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َُ اًَلْيُء :  َمْن َرَزؿَ

َصٍَْصَت، َبنه اًيهِبه  ُُ َِ كََضاٌء ،  َؾْن َبِِب  َْ َ َُ اًَلْيُء، فََََُْس ؿََ كَاَل: "َمْن َرَزؿَ

ََْلِغ".  ، ًسا فََْ َخَلاَء َْعْ َوَمْن اس ْ
2

 

 

 حواس الانخحال واًسواك ٌَعامئ  : 

 ِ َو َظامِئٌ" . َؾْن ؿَائَِضَة، كَاًَْت: "اْنَخَحَي َزُسوُل اغله ُُ َو
1

 

َة، كَاَل: َزَبًُْت اًيهِبه 12ض1كَال اًُْحَزاِزيه ح ـَ : َوًُْشَنُص َؾْن ؿَاِمِص ْجِن َزِتَ

 « َخاُك َو َظامِئٌ ٌَس ْ ُُ .« َو  َما َل ُبْحيِص َبْو َبؿُسه

َو َظامِئٌ .(َوًُْشَنُص َؾِن اًيهِبِّ 1/10كَال اًُْحَزاِزيه ) ُُ َخاَك َو َُ اس ْ ه  َبه

َِ 1/10وكَال اًُْحَزاِزيه )ح َْ َ ٍُ ؿََ ُ َؾْْنَُما زَْوًِب فَبًََْلا َص َزِِضَ اغله (: َوتَيه اْجُن ُْعَ

َو َظامِئٌ . ُُ  َو

َو َظامِئٌ .وَ  ُُ اَم َو ِبه احلَمه ـْ  َذَذَي اًضه

َم اًِلْسَز َبِو 1/10كَال اًُْحَزاِزيه ) ـه ( َوكَاَل اْجُن َؾحهاٍش: " َل تَبَِش َبْن ًََخَع

َء . ْ  اًِشه

امِئِ ، ِذ ٌَِعه  َوكَاَل احلََسُن: " َل تَبَِش ِِبًَْمْضَمَضِة، َواًخهَّبه

                                                 
(،وابن ٕٓٚ(،والرتمذي)ٖٕٓٛ(،وأبو داود)ٖٙٗٓٔصحيح :  رواه أمحد) - ٔ

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط..ٖٛٔ٘(،وابن حباف)ٙٚٙٔماجة)
 (وصححو األلباين.ٛٚٙٔرواه ابن ماجة)  - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

نه ِِل 
ّ
َِ َوَباَن َظامِئٌ. َوكَاَل َبوٌَس: ا ُم ِفِ  َبْجَزَن َبثََلحه

َُ َل َبكُوُل ًُْفِعصُ »(: َوكَاَل َؾَعاٌء: 1/10وكَال اًُْحَزاِزيه ) ِن اْسَذَزَذ ِزًَل
ّ
 « ا

اِة اًيهِبِّ  ِغ، َبْْصَ ـْ َ مْحَِن، َؾْن ت َبنه اًيهِبه : » وَؾْن َبِِب جَْىِص ْجِن َؾْحِس اًصه

َِ اًَْماَء ِمَن اًَْحّصِ َظَله ظُل  َو ًَُعةه ؿَََل َزِبِس ُُ ْصحِ، َو ـَ َ ُزيِئَ ِِبًْ َِ َوَسؼله َْ َ ؿََ

َو َظامِئٌ  ُُ َعِش، َو ـَ « .َبْو ِمَن اًْ
2

 

 

َِ »(: َوكَاَل َؾَعاٌء: 1/12كَال اًُْحَزاِزيه ) - ، فََسَذَي اؽلَاُء ِِف َحَِْل َخًرَْثَ ِن اس ْ
ّ
ا

ْن ًَْم ًَْمطِلْ 
ّ
 «َل تَبَِش ا

َِ »َوكَاَل احلََسُن:  َْ َ َء ؿََ َِبُة فاََل ََشْ َُ اشله ْن َذَذَي َحََْل
ّ
 «.ا

 

امِئِ، 12ض1كَال اًُْحَزاِزيه ح - وِظ ٌَِعه ـُ : َوكَاَل احلََسُن: " َل تَبَِش ِِبًسه

، َوٍَْىذَِحُي . َِ ىَل َحَِْل
ّ
ْن ًَْم ًَِعْي ا

ّ
 ا

ْن ثََمْضَمَغ، مُثه بَ 
ّ
ْن ًَْم َوكَاَل َؾَعاٌء: " ا

ّ
ٍُ ا َِ ِمَن اؽلَاِء َل ًَِضرُي فَْصَػ َما ِِف ِفِ

طْلِ َل  ـِ ِن اْسَذَزَذ ِزًَق اً
ّ
، فَا طْلَ ـِ ، َوَل ًَْمَضُف اً َِ َُ َوَماَرا تَِلَي ِِف ِفِ ٍَْزَذِزْذ ِزًَل

، فََسَذَي اؽلَاُء َحَْ  َخًرَْثَ ِن اس ْ
ّ
، فَا َُ َُ ًُْفِعُص، َوًَِىْن ٍُْْنَىى َؾْي ه ه

ّ
َُ َل َبكُوُل ا َل

.  تَبَِش، ًَْم ًَْمطِلْ

                                                 
(وقاؿ شعيب ٚٓٛ(، ومالك يف " املوطأ") ٜٖٕٗٙه صحيح : رواه أمحد)إسناد - ٔ

 األرنؤوط: إسناده صحيح.



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اٍْنىي ؾن احلجامة دض َة اًضـف :

ُ َؾْْنَُما:  َو ُمْحِصٌم،  َبنه اًيهِبه »َؾِن اْجِن َؾحهاٍش َزِِضَ اغله ُُ اْحذََجَم َو

َو َظامِئٌ  ُُ «.َواْحذََجَم َو
2

   

ََل، َؾْن َزُخٍي ِمْن َبْْصَ  َْ َ ِن ْجِن َبِِب ً مْحَ كَاَل: هَنَىى  اِة اًيهِبِّ وَؾْن َؾْحِس اًصه

 ِ ّصِْمَِا ؿَََل َبَحٍس ِمْن  َزُسوُل اغله امِئِ، َواًُْمَواَظََلِ َوًَْم ُُيَ َؾِن اًِْحَجاَمِة ٌَِعه

 َِ اِت « . َبْْصَ
1

 

َو َظامِئٌ ، كَاَل: مُثه  ُُ َخِجُم َو َُ ََكَن َُيْ ه َص َبه ِ ْجِن ُْعَ حََصَك وَؾْن اَنِفؽٍ، َؾْن َؾْحِس اغله

َخِجْم َحىته ًُْفِعَص. زواٍ ماضل ِف" اؽلوظبٔ  َرا َظاَم ًَْم َُيْ
ّ
ُس، فاََكَن ا ـْ َ َرضِلَ ت

."
1

  

: َبُنْيُُتْ  َُ ُ َؾْي ئَِي َبوَُس ْجُن َماضِلٍ َزِِضَ اغله ، كَاَل: س ُ وؾن َثتت اًُحيَاِّنه

امِئِ؟ ، كَاَل:  وَن احِلَجاَمَة ٌَِعه ُُ له ِمْن »حَْىَص
ّ
ِف َل، ا ـْ  «.   َبْخِي اًضه

ا َدَصحَ »َوكَاَل اْجُن َؾحهاٍش، َوِؾْىصَِمُة:  ا َذَذَي َوًََُْس ِممه ْوُم ِممه  «.اًعه

ََاًما ، ٍس، َوَسًِْس ْجِن َبْزكََم، َوُبّمِ َسَََمَة ، اْحذََجُموا ِظ ـْ  َوًُْشَنُص َؾْن َس

َخجِ  ، َؾْن ُبّمِ ؿَََْلَمَة: ُنيها ََنْ  «.فاََل حَْْنَىى»ُم ِؾْيَس ؿَائَِضَة َوكَاَل جَُىرْيٌ

                                                 
 (ٖٖٔ٘(،وابن حباف)ٖٜٛٔالبخاري) - ٔ
 (وصححو األلباين.ٖٕٗٚ(،وأبو داود)ٖٕٛٛٔصحيح : رواه أمحد)  - ٕ
 (.ٛٔٛرواه مالك يف " املوطأ") - ٖ
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َخِجُم  ، فاََكَن َُيْ َُ َو َظامِئٌ، مُثه حََصَن ُُ َخِجُم َو ُ َؾْْنَُما، َُيْ َص َزِِضَ اغله َوََكَن اْجُن ُْعَ

اًل.  َْ َ ِي ، َواْحذََجَم َبتُو ُموََس ً َْ ه  ِِبٌَ

َضاِم ْجِن ُؾْصَوَت، َؾنْ  - ُِ ، َؾْن  زَِِن َؾْن َماضِلٍ َو  َوَحسه ُُ َخِجُم َو َُ ََكَن َُيْ ه َِ َبه َبِتَ

َو َظامِئٌ . ُُ له َو
ّ
َُ اْحذََجَم كَطه ا َظامِئٌ، مُثه َل ًُْفِعُص، كَاَل: َوَما َزَبًُْخ

2
  

امِئِ" .  ٍَس اًُْزْسِزّيِ كَاَل: "َل تَبَِش ِِبًِْحَجاَمِة ٌَِعه ـِ وَؾْن َبِِب َس
1

 

، َؾِن اْجِن ِصَِاٍة، بَ  َص وَؾْن َماضِلٍ ِ ْجَن ُْعَ َس ْجَن َبِِب َوكهاٍض َوَؾْحَس اغله ـْ نه َس

َخِجَماِن َوُُهَا َظائَِماِن.  ََكاَن َُيْ
1

 

 

 فلَ اًعَام ِف اًسفص ؽلن ل جيِسٍ :

امِئُ ؿَََل  ُنيها وَُساِفُص َمَؽ اًيهِبِّ »َؾْن َبوَِس ْجِن َماضِلٍ كَاَل:  ِة اًعه ـِ َ فؼََلْ ً

امِئِ  « . اؽلُْفِعِص، َوَل اؽلُْفِعُص ؿَََل اًعه
4

 

، كَاَل: "قََزْواَن َمَؽ َزُسوِل ظِل و  َُ ٍَس اًُْزْسِزّيِ َزِِضَ ظُل َؾْي ـِ  َؾْن َبِِب َس

َت َمَضْت ِمْن َزَمَضاَن، فَِميها َمْن َظاَم َوِمٌها َمْن َبفَْعصَ  ِة ًِِسته َؾّْشَ ـِ َ ، فؼََلْ ً

امِئُ ؿَََل اًُْمْفِعِص،   اًعه

 
                                                 

 (ٕٓٛرواه مالك يف " املوطأ") - ٔ
 ( قاؿ األلباين: إسناده صحيح موقوؼٜٓٛٔ،ٜٜٚٔرواه ابن خزمية)  - ٕ
 (.ٜٔٛرواه مالك يف " املوطأ") - ٖ
 (ٖٔٙ٘(،وابن حباف)ٕ٘ٓٗ(،وابو داود)ٛٔٔٔ) - ٜٛ( ، ومسلمٜٚٗٔالبخاري)  - ٗ
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امِئِ" .  َوَل اًُْمْفِعُص ؿَََل اًعه
2

 

نه َرضِلَ 
ّ
ًت فََعاَم، فَا وِف زواًة ؾيس مسؼل وكرٍي  :"ٍََصْوَن َبنه َمْن َوَخَس كُوه

نه َرضِلَ َحَسٌن". 
ّ
فًا، فَبَفَْعَص فَا ـْ َحَسٌن َوٍََصْوَن َبنه َمْن َوَخَس َض

1
 

ُ َؾْْنَا،  ٍصو - َسْوحِ اًيهِبِّ  -وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله َزَت ْجَن َْعْ : َبنه مَحْ

َفِص؟  : َبَبُظوُم ِِف اًسه َ َِ َوَسؼله َْ َ َوََكَن َنثرَِي  -اَلْسََِميه كَاَل ٌَِيهِبِّ َظَله ظُل ؿََ

ََاِم  ْن صِ »، فََلاَل: -اًّعِ
ّ
ْن ِصئَْت فَُعْم، َوا

ّ
«. ئَْت فَبَفِْعصْ ا

1
 

ْة ؿَََل َمْن َظاَم، َوَل ؿَََل  ـِ وَؾِن اْجِن َؾحهاٍش َزِِضَ ظُل َؾْْنَُما، كَاَل: "َل ثَ

َفِص َوَبفَْعَص".  َمْن َبفَْعَص، كَْس َظاَم َزُسوُل ظِل  ِِف اًسه
4

 

، كَاَل:  َُ ُ َؾْي ْزَذاِء َزِِضَ اغله ِغ  َدَصْحٌَا َمَؽ اًيهِبِّ »وَؾْن َبِِب ازله ـْ َ ِِف ت

، َوَما  ِت احلَّصِ َِ ِمْن ِصسه ٍُ ؿَََل َزِبِس ُخُي ًََس ٍِ ِِف ًَْوٍم َحاّزٍ َحىته ًََضَؽ اًصه َبْسَفاِز

له َما ََكَن ِمَن اًيهِبِّ 
ّ
«. ِن َزَواَحةَ ، َواجْ  ِفِيَا َظامِئٌ ا

1
 

                                                 
 (.ٕٔٚ(،والرتمذي)ٖٔٗٔٔ(،وأمحد)ٙٔٔٔ) - ٖٜمسلم   -ٔ
 (.ٖٛ٘٘(،وابن حباف)ٖٔٚ)(،والرتمذيٖٛٓٔٔ(،وأمحد)ٙٔٔٔ) - ٜٙمسلم  - ٕ
(،،وأبو ٕٚٓٙ٘(وأمحد)ٕٔٔٔ) -ٗٓٔ(،ومسلم ٖٜٗٔرواه البخاري)  - ٖ

 (ٔٔٚ(،والرتمذي)ٕٕٓٗداود)
 (.ٖٓٙ٘(،وابن حباف)ٕٙٙٔ(،وابن ماجة)ٖٕٛٓ،والنسائي)

 (.ٕٚ٘ٓ(،وأمحد)ٖٔٔٔ) - ٜٛمسلم  ٗ-
(،وأبو ٜٕٛٙٔ(،وأمحد يف " املسند")ٕٕٔٔ) - ٛٓٔ(،ومسلم ٜ٘ٗٔالبخاري)- ٘

 (.ٖٙٙٔ(،وابن ماجة)ٜٕٓٗداود)
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، كَاَل:  ِ ، َوِمٌها  َدَصْحٌَا َمَؽ اًيهِبِّ »وَؾْن َخاِجِص ْجِن َؾْحِس اغله امِئُ ِمٌها اًعه

ٍغ  ـْ َ ُضيَا ؿَََل ت ـْ َ َُة ت ـِ َ «.اًُْمْفِعُص، فؼََلْ ٍَُىْن ً
2

   

، كَاَل: ُنيها َمَؽ اًيهِبِّ  َُ ُ َؾْي ي ، َبْنرَثُ  وَؾْن َبوٍَس َزِِضَ اغله ِ اَن ِػالًّ اشله

ٍَن َبفَْعُصوا  ِ ا اشله َمَُوا َصُْئًا، َوَبمه ـْ َ ٍَن َظاُموا فؼََلْ ً ِ ا اشله ، َوَبمه َِ َخِؼيه ِجِىَسائِ ٌَس ْ

ثُوا اًّصََِكَة َواْمَْتَُيوا َوؿَاًَُجوا، فََلاَل اًيهِبه  ـَ ََْوَم : » فََد َة اؽلُْفِعُصوَن اً َُ َر

« . ِِبَلْحصِ 
1

 

ِ وَؾِن اجْ  ُ َؾْْنَُما، كَاَل: َدَصَح َزُسوُل اغله ، ِمَن  ِن َؾحهاٍش َزِِضَ اغله

 َِ ىَل ًََسًْ
ّ
َُ ا ـَ ىَل َمىهَة، فََعاَم َحىته تََََف ُؾْسَفاَن، مُثه َذؿَا ِتَماٍء فََصفَ

ّ
اؽلَِسًيَِة ا

َُ اًيهاَش، فَبَفَْعَص َحىته كَِسَم َمىهَة، َوَرضِلَ ِِف َزمَ  َ َضاَن "، فاََكَن اْجُن ًِرُيًِ

ِ »َؾحهاٍش ًَُلوُل:  َوَبفَْعَص، فََمْن َصاَء َظاَم َوَمْن َصاَء  كَْس َظاَم َزُسوُل اغله

« . َبفَْعصَ 
1

 

َدَصَح ؿَاَم اًَْفْذِح ِِف َزَمَضاَن،  وِف زواًة ؾيس مسؼل "َبنه َزُسوَل ظِل 

ًَْىِسًَس، مُثه َبفَْعصَ  اتَُة َزُسوِل ظِل فََعاَم َحىته تََََف ا  " كَاَل: َوََكَن َْصَ

وَن اْلَْحَسَج فَاْلَْحَسَج ِمْن َبْمصٍِ.  ـُ هِد 4ًَد
 

                                                 
 (ٕٖٕٔ(،والنسائي)ٜٜٖٗٔصحيح : رواه أمحد) - ٔ
 (.ٜٖ٘٘(،وابن حباف)ٖٕٕٛ(،والنسائي)ٜٔٔٔ) - ٓٓٔ(،ومسلم ٜٕٓٛالبخاري) - ٕ
(،وابن ٜٕٕٓي)(،والنسائٖٕٓ٘(،وأمحد)ٖٔٔٔ(،ومسلم))ٜٛٗٔالبخاري) - ٖ

 (.ٖٙٙ٘حباف)
 (ٖٔٔٔ) - ٛٛمسلم  - ٗ
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َدَصَح ؿَاَم  وَؾْن َخاِجِص ْجِن َؾْحِس ظِل َزِِضَ ظُل َؾْْنَُما، َبنه َزُسوَل ظِل 

ىَل َمىهَة ِِف َزَمَضاَن فََعاَم َحىته تََََف ُنَصاَغ اًَْلِممِي، فََعاَم اًيهاُش، مُثه 
ّ
اًَْفْذِح ا

َس  ـْ َ ، مُثه َُشَِة، فَِلَِي ََلُ ت َِ َْ َ ً
ّ
، َحىته هََؼَص اًيهاُش ا َُ ـَ َذؿَا ِتَلَسخٍ ِمْن َماٍء فََصفَ

َغ اًيهاِش كَسْ  ـْ َ نه ت
ّ
: ا َعاُت".   َرضِلَ ـُ َئَِم اًْ َعاُت، ُبًو ـُ َئَِم اًْ َظاَم، فََلاَل: "ُبًو

2
 

ؼْلِ ِِف  ـِ ُي اً ُْ وكال إلمام اًُتمشي ِف ثـََلَ ؿَل احلسًر :َواْدذََََف َب

اِة اًيهِبِّ  ؼْلِ ِمْن َبْْصَ ـِ ِي اً ُْ ُغ َب ـْ َ َفِص، فََصَبى ت ْوِم ِِف اًسه :  اًعه مِهْ َوكرَْيِ

َرا َظاَم ِِف َبنه اًِفْعَص ِِف 
ّ
ؿَاَذَت ا

ّ
َِ ال َْ َ ُضُِْم ؿََ ـْ َ َفِص َبفَْضُي، َحىته َزَبى ت  اًسه

ؼْلِ  ـِ ِي اً ُْ ُغ َب ـْ َ َفِص " وكَاَل ت حْسَاُق اًِفْعَص ِِف اًسه
ّ
َفِص، َواْدذَاَز َبمْحَُس، َوا اًسه

اِة اًيهِبِّ  ًت فََعاَم فَحَ  ِمْن َبْْصَ ْن َوَخَس كُوه
ّ
: ا مِهْ َو َبفَْضُي، َوكرَْيِ ُُ َسٌن، َو

، َوَماضِلِ ْجِن َبوٍَس، َوَؾْحِس  هْوِزّيِ َو كَْوُل ُسْفَِاَن اًث ُُ ْن َبفَْعَص فََحَسٌن، َو
ّ
َوا

َِن كَْوِل اًيهِبِّ  ـْ هَما َم ه
ّ
: َوا يه ـِ اِف ِ ْجِن اؽلَُحاَزِك "، وكَاَل اًضه ًََُْس ِمَن  " اغله

َفِص"، ََاُم ِِف اًسه ِ اًّعِ َئَِم  اًِّبّ َُ َبنه اَنًسا َظاُموا، فََلاَل: "ُبًو َوكَْوَِلِ ِحنَي تََََل

ا َمْن َزَبى  ، فَبَمه ِ َُ كَُدوَل ُزْدَعِة اغله َخِمْي كََُْح َرا ًَْم َُيْ
ّ
َشا ا َُ  َُ َعاُت"، فََوْخ ـُ اً

َِله . 
ّ
، فََُِو َبُْعَُة ا  اًِفْعَص ُمَداًحا َوَظاَم، َوكَِوَي ؿَََل َرضِلَ

 

 

                                                 
 (.ٖٔ٘٘(،وابن حباف)ٖٕٕٙ(،والنسائي)ٓٔٚ(،والرتمذي)ٗٔٔٔ) - ٜٓمسلم  - ٔ
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 اء ِف اًلدَل ٌَزوخاث ؽلن ميطل ٔبزتَ :ما خ

ُ َؾْْنَا، كَاًَْت: ََكَن اًيهِبه  َو » َؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله ُُ ُي َوًَُحاُِشُ َو ًَُلدِّ

 َِ ْزِت
ّ
«. َظامِئٌ، َوََكَن َبْمَََىُُكْ ِل

2
 

َُ َسبََل َزُسوَل ظِل  ه َص ْجِن َبِِب َسَََمَة، َبه ؟ ، فََلاَل  وَؾْن ُْعَ امِئُ ُي اًعه : َبًَُلدِّ

، َبنه َزُسوَل ظِل  ََلُ َزُسوُل ظِل  َُ ثْ ّمِ َسَََمَة فَبَْذَّبَ " ِلُ ٍِ ِش َُ  : "َسْي 

َم ِمْن َرهِْحَم َوَما  ، فََلاَل: ََي َزُسوَل ظِل، كَْس قََفَص ظُل ضَلَ َما ثََلسه ًَْعيَُؽ َرضِلَ

َص، فََلاَل ََلُ زَ  " .  ُسوُل ظِل ثَبَده ، َوَبْدَضاُُكْ ََلُ ِ ثَْلاُُكْ غِله ّّنِ َلَ
ّ
: "َبَما َوظِل، ا

1
 

َضْضُت ًَْوًما  َُ اِة، كَاَل:  َص ْجِن اًَْرعه ، َؾْن ُْعَ ِ وَؾْن َخاِجِص ْجِن َؾْحِس اغله

ُْت َوَباَن َظامِئٌ، فَبَثَُُْت اًيهِبه  ََوْ  فََلدَه ُت اًْ ـْ َم َبْمًصا َؾِؼميًا، ، فَُلَُْت: َظيَ

 ِ ُْت َوَباَن َظامِئٌ، فََلاَل َزُسوُل اغله : "َبَزَبًَْت ًَْو ثََمْضَمْضَت ِتَماٍء َوَبهَْت  كَدَه

 ِ ، فََلاَل َزُسوُل اغله : " فَِفمَي؟ " .  َظامِئٌ؟ " كَُُْت: َل تَبَِش ِتَشضِلَ
1

 

اِة اًيه  ؼْلِ ِمْن َبْْصَ ـِ ُي اً ُْ امِئِ:  ِبِّ َواْدذََََف َب مِهْ ِِف اًُلْدََلِ ٌَِعه ، َوكرَْيِ

اِة اًيهِبِّ  ُغ َبْْصَ ـْ َ َط ت اّةِ  فََصده ُعوا ٌَِضه ِخ، َوًَْم ٍَُصّدِ َْ ِِف اًُلْدََلِ ٌَِض ه
                                                 

(،وابن ٕٖٕٛ( ،وأبو داود)ٕٖٜٕ٘(،وأمحد)ٙٓٔٔ) - ٘ٙ(،ومسلمٕٜٚٔالبخاري) - ٔ
 (.ٚٛٙٔماجة)

 (.ٖٖٛ٘(،وابن حباف)ٛٓٔٔ) - ٗٚمسلم  - ٕ
(،وابن ٕٚٚ(،والرتمذي) ٖٕ٘ٛ(،وأبو داود)ٕٖٚ،ٖٛٔصحيح : رواه أمحد) - ٖ

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.ٖٗٗ٘(،وابن حباف)ٜٜٜٔخزمية)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ِي  ُْ ُغ َب ـْ َ ُت ِؾْيَسمُهْ َبَصسه " َوكَْس كَاَل ت ، َواؽلَُحاَُشَ َُ َمَزافََة َبْن َل ٌَْسؼَلَ ََلُ َظْوُم

َرا َمطَلَ ا
ّ
امِئِ ا ، َوَزَبْوا َبنه ٌَِعه امِئَ : اًُلْدََلُ ثُْيِلُط اَلْحَص َوَل ثُْفِعُص اًعه ؼْلِ ـِ ً

َو  ُُ ، َو َُ ًَُِْسؼَلَ ََلُ َظْوُم َِ حََصَك اًُلْدََلَ  َرا ًَْم ًَبَِمْن ؿَََل هَْفِس
ّ
َي، َوا َُ َبْن ًَُلدِّ هَْفَس

، َواًضه  هْوِزّيِ ّيِ " .كَْوُل ُسْفَِاَن اًث ـِ  اِف

 

 حواس الاس خًضاق ٌَوضوء واٍْنىي ؾن اؽلحاًلة فَِ :
ِّن  ، َبْذِّبْ ِ َِ كَاَل: كَُُْت: ََي َزُسوَل اغله َت، َؾْن َبِتَ َؾْن ؿَاُِصِ ْجِن ًَِلِطِ ْجِن َظّْبَ

خًَِْضاِق  ًِْف ِِف اِلس ْ ِحفِ اًُْوُضوَء، َوَِب له َبْن حَُىوَن ، َؾِن اًُْوُضوِء؟ كَاَل: "َبس ْ
ّ
ا

َظائًِما" . 
2

 

 

وم اًيحص  :  حتصمي ظَام ًوم اًفعص ًو

، كَاَل:  َُ ُ َؾْي ٍَس َزِِضَ اغله ـِ َؾْن َظْوِم ًَْوِم اًِفْعِص  هَنَىى اًيهِبه »َؾْن َبِِب َس

« . َواًيهْحصِ 
1

 

                                                 
(،وابن ٚٛ(، والنسائي)ٛٛٚ(،والرتمذي)ٖٕٙٙ(،وأبو داود)ٖٓٛٙٔصحيح : رواه أمحد) - ٔ

 .(وصححو األلباين وشعيب األرنؤوطٚٓٗماجة)
 (ٕٚٔٗ(،وأبو داود)ٗٓٛٔٔ(،وأمحد)ٕٚٛ) - ٓٗٔ( ،ومسلمٕٜٜٔالبخاري)  -ٕ

 (.ٕٔٚٔ(،وابن ماجة)ٕٚٚ،والرتمذي)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

:  وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ ظُل َؾْْنَا، كَاًَْت: " هَنَىى َزُسوُل ظِل  َؾْن َظْوَمنْيِ

ى " .  ًَْوِم اًِْفْعِص، َوًَْوِم اْلَِْضَ
2

 

 

 ؤبَيم اًدّشًق ٔبَيم بُٔك وُشة:

َُ َبنه َزُسوَل ظِل  َ ز َُ َحسه ه ، َبه َِ ، َؾْن َبِتَ ِة ْجِن َماضِلٍ ـْ َُ  َؾِن اْجِن َن ثَ ـَ َ ت

َُ َل  ه هّْشًِِق، فٌََاَذى "َبه َم اًد له ُمْؤِمٌن ، َوَبْوَش ْجَن اًَْحَسََثِن َبَيه
ّ
 ًَْسُذُي اًَْجيهَة ا

ٍة" .  ُم َبُْكٍ َوُُشْ ُم ِمًِن َبَيه َوَبَيه
1

 

 ِ نه ًَْوَم اًيهْحِص َوًَْوَم َؾَصفََة »كَاَل: ،  وَؾْن ُؾْلَدَة ْجِن ؿَاِمٍص، َبنه َزُسوَل اغله
ّ
ا

 ُُ ْساَلِم، َو
ّ
َي اْل ُْ نه ِؾَُساَن َب ُُ هّْشًِِق،  َم اًد ٍة َوَبَيه ُم َبَُكٍ َوُُشْ «. نه َبَيه

1
 

 ِ َص، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ِ ْجِن ُْعَ : "َمْن َظاَم اْلَتََس فاََل  وَؾْن َؾْحِس اغله

َظاَم َوَل َبفَْعَص" .  
4

 

 

 

                                                 
 (.ٓٗٔٔ) - ٖٗٔمسلم  - ٔ
 (ٖٜٚ٘ٔ(،وأمحد)ٕٗٔٔ) -٘ٗٔمسلم  - ٕ
(،وابن ٖٚٚ(،والرتمذي)ٜٕٔٗ(،وأبو داود)ٖٖٛٚٔصحيح : رواه أمحد) - ٖ

 (وصححو األلباين .ٖٖٓٙحباف)
 ( وصححو األلباين.ٖٕٗٚصحيح : رواه النسائي) - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 حواس ظَام من ٔبظحح ُحًٌحا من حامغ ٔبو احذالم: 

َُ َحىته َذَذَْيَا ؿَََل  ـَ ْحُت َم َُ َؾْن ُؾْصَوَت، َوَبِِب جَْىٍص، ُنْيُت َباَن َوَبِِب فََش

ُ َؾْْنَا ، كَاًَْت:  ِ »ؿَائَِضَة َزِِضَ اغله َُِس ؿَََل َزُسوِل اغله ْن ََكَن  َبْص
ّ
ا

 َُ َُْعِحُح ُحًٌُحا ِمْن مِجَاغٍ كرَْيِ اْحِذاَلٍم، مُثه ًَُعوُم َ َذَذَْيَا ؿَََل ُبّمِ َسَََمَة  ، مُثه «ً

فََلاًَْت: ِمثَْي َرضِلَ . 
2

  

ىَل اًيهِبِّ 
ّ
، َويِهَ  وَؾْن ؿَائَِضَة َزِِضَ ظُل َؾْْنَا، َبنه َزُخاًل َخاَء ا َِ َخْفِذَ ٌَس ْ

اَلُت َوَباَن ُحٌُ  ٌة، جَْسَمُؽ ِمْن َوَزاِء اًَْحاِة، فََلاَل: ََي َزُسوَل ظِل، ثُْسِزُنِِن اًعه

اَلُت َوَباَن ُحٌٌُة فَبَُظوُم"  َبفَبَُظوُم؟ فََلاَل َزُسوُل ظِل  : "َوَباَن ثُْسِزُنِِن اًعه

َم ِمْن َرهِْحَم  ، فََلاَل: ًَْسَت ِمثََْيَا، ََي َزُسوَل ظِل، كَْس قََفَص ظُل ضَلَ َما ثََلسه

ّّنِ َلَْزُحو َبنْ 
ّ
َص، فََلاَل: "َوظِل، ا ، َوَبْؿَََمُُكْ ِتَما  َوَما ثَبَده ِ َبُنوَن َبْدَضاُُكْ غِله

هِلي" .  َبث
1

  

 

 

 

 

 

                                                 
 (.ٜٚٚ(،والرتمذي)ٕٔٓ٘٘(،وأمحد)ٜٓٔٔ)- ٛٚ( ،ومسلم ٕٖٜٔالبخاري) - ٔ
 (.ٖٔٓ٘(،وابن حباف)ٜٖٕٛ(،وأبو داود)ٖٕ٘ٛٗ(،وأبو داود)ٓٔٔٔ) - ٜٚمسلم  - ٕ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ما خاء ِف اس خححاة ثـجَي اًفعص وازلؿاء ؾيسٍ وثبٔذري اًسحوز:

 ِ ٍس: َبنه َزُسوَل اغله ـْ َل ٍََزاُل اًيهاُش خِبَرْيٍ َما »، كَاَل:  َؾْن َسِِْي ْجِن َس

«.َُعهَُوا اًِفْعصَ 
2

  

 

، كَاَل: كَاَل َزُسوُل ظِل و  َُ َص َزِِضَ ظُل َؾْي ُي ،  َؾْن ُْعَ َْ ه َرا َبْكَدَي اٌَ
ّ
: "ا

 ." امِئُ ْمُس، فََلْس َبفَْعَص اًعه َاُز، َوكَاتَِت اًضه َوَبْذجََص اٍْنه
1

 

وٌق، ؿَََل ؿَائَِضَة فَُلَْيَا: ََي و  ُبمه َؾْن َبِِب َؾِعَهَة، كَاَل: َذَذَُْت َباَن َوَمْْسُ

ٍس  اِة ُمَحمه ٌِنَي، َزُخاَلِن ِمْن َبْْصَ فَْعاَز  اًُْمْؤِم
ّ
ُي اْل ّجِ ـَ ُ ، َبَحُسُُهَا "ً

َُما  اَلَت، كَاًَْت: َبَيه ُص اًعه فَْعاَز َوًَُؤّدِ
ّ
ُص اْل اَلَت"، َواْلَٓدُص ًَُؤّدِ ُي اًعه ّجِ ـَ ُ َوً

ِِن اْجَن  ـْ َ اَلَت؟ " كَاَل: كَُْيَا َؾْحُس ظِل ً ُي اًعه ّجِ ـَ ُ فَْعاَز َوً
ّ
ُي اْل ّجِ ـَ ُ ي ً ِ اشله

وٍذ كَاًَْت  ـُ " َساَذ َبتُو ُنَصًٍْة:  : "َنَشضِلَ ََكَن ًَْعيَُؽ َزُسوُل ظِل َمْس

َواْلَٓدُص َبتُو ُموََس.
1

   

 

 

                                                 
(،وابن ٜٜٙ(،والرتمذي)ٕٕٕٛٛ(،وأمحد)ٜٛٓٔ) - ٛٗ(،ومسلمٜٚ٘ٔالبخاري)  - ٔ

 (ٕٖٓ٘(،وابن حباف)ٜٚٙٔماجة)
 (ٓٓٔٔ) - ٔ٘(،ومسلم ٜٗ٘ٔالبخاري)  - ٕ
(،وأبو ٕٕٕٔٗ(،وأمحد)ٜٜٓٔ) - ٜٗمسلم  - ٖ

 (،ٜٕ٘ٔ(،والنسائي)ٕٓٚ(،والرتمذي)ٖٕٗ٘داود)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

َصٍَْصَت، َؾِن اًيهِبِّ  ُُ ٍنُ ، وَؾْن َبِِب   كَاَل: "َل ٍََزاُل ازّلِ

ُصونَ  ًصا َما َُعهَي اًيهاُش اًِْفْعَص، ِلَنه اٍهَْيُوَذ، َواًيهَعاَزى ًَُؤّدِ ُِ ". َػا
2

 

: "َل حََزاُل  َ َِ َوَسؼله َْ َ ُ ؿََ ِ َظَله اغله ٍس، كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ـْ وَؾْن َسِِْي ْجِن َس

ا اًيهُجوَم"، كَاَل: َوََكَن اًيهِبه  َُ هِِت ، َما ًَْم ثًَْذَِؼْص ِتِفْعِص ِِت ؿَََل ُسً َرا  ُبمه
ّ
ا

ْمُس"  َرا كَاَل: "كَاتَِت اًضه
ّ
ٍء ، فَا ََكَن َظائًِما َبَمَص َزُخاًل فَبَْوىَف ؿَََل ََشْ

َبفَْعَص. 
1

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٖٓ٘(،وابن حباف)ٜٛٙٔ(،وابن ماجة)ٖٖٕ٘(،وأبو داود)ٜٓٔٛحسن :رواه أمحد) - ٔ

و"صحيح  -(ٜٜ٘ٔ،و"املشكاة ")( ٕٕٓٛ - ٜٛٙٚوحسنو األلباين يف " صحيح اجلامع") 
 (.ٚٙٓٔالرتغيب" )

(وقاؿ األلباين: إسناده ٕٔٙٓ(،وابن حباف)ٕٔٙٓإسناده صحيح :رواه ابن: خزمية)  - ٕ
 صحيح،

من ىنا يتبٌن لنا خطأ وخمالفة للسنة كل من ينتظروا بإفطارىم تشهد املؤذف لصًلة املغرب بأف 
أصبحت إلف  متوارث على خًلؼ الشرع عند كثًن يقوؿ يف أذانو:" أشهد أف ال إلو إال اهلل "و 

 من عامة املسلمٌن وال حوؿ وال قوة إال باهلل . 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 ما خاء ِف ازلؿاء ؾيس اًفعص:

َص  َرا َبفَْعَص  -  -كَاَل: " ََكَن َزُسوُل ظِل  -زِض ظل ؾْنام  -َؾْن اْجِن ُْعَ
ّ
ا

َمبُ ، وَ  َة اًؼه َُ ْن َصاَء ظُل " .كَاَل: َر
ّ
ُصوُق ، َوزَخََت اْلَْحُص ا ـُ اتَْخَهْت اًْ

2
 

 

 اس خححاة ثبٔذري اًسحوز ٕاىل اًسحص :
ُصوا َمَؽ اًيهِبِّ  ُْم جََسحه : " َبهنه َُ َ ز ، َبنه َسًَْس ْجَن ََثِتٍت، َحسه َؾْن َبوَِس ْجِن َماضِلٍ

  ْاَلِت، كَُُْت: َُك ىَل اًعه
ّ
خنَِّي ، مُثه كَاُموا ا ِسنَي َبْو س ِ تََُْْنَُما؟ كَاَل: كَْسُز ََخْ

ِِن بًًَٓة . ـْ َ ً ،"
1

   

ٍس، ًَُلوُل:  ـْ َؽ َسَِْي ْجَن َس َُ مَسِ ه َِل، »وَؾْن َبِِب َحاِسٍم، َبه ُْ ُص ِِف َب ُنْيُت َبجََسحه

 ِ ؿٌَة ِِب، َبْن ُبْذِزَك َظاَلَت اًَفْجِص َمَؽ َزُسوِل اغله « . مُثه ٍَُىوُن ُِسْ
1

 

، َوَؾْن ًُووَُس، َؾِن  َ َِ َوَسؼله َْ َ َصٍَْصَت، َؾِن اًيهِبِّ َظَله ظُل ؿََ ُُ وَؾْن َبِِب 

، ، اًَْحَسِن، َؾِن اًيهِبِّ  ٍِ اَنُء ؿَََل ًَِس
ّ
َؽ َبَحُسُُكُ اْلََراَن، َواْل َرا مَسِ

ّ
كَاَل: " ا

. " َُ َُ َحىته ًَْلِِضَ ِمٌْ فاََل ًََسْؿ
4

   

                                                 
(، ٖٙ٘ٔ(،واْلاكم يف " املستدرؾ" )ٜٕٖٖ( ،والنسائي)ٖٕٚ٘حسن :رواه أبو داود) - ٔ

 (.ٕٜٓ(، وحسنو األلباين يف اإلرواء)ٕٕٜٚوالبيهقي )
 (،وابن حباف ٖٕٚٙٔ،وأمحد)(ٜٚٓٔ) - ٚٗ(واللفظ لو ،ومسلم٘ٚ٘البخاري) - ٕ
 (.ٕٜٗٔ( ،وابن خزمية)ٚٚ٘البخاري ) - ٖ
 (ٜٕٚ(،واْلاكم يف" املستدرؾ") ٖٕٓ٘(،وأبو داود)ٜٗٚٗحسن :رواه أمحد) - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

كال اخلعاِب ِف " مـاػل اًسنن "كَت ُشا ؿَل كوَل ٕان تالًل ًؤرن تََي 

فلكوا واُشتوا حىت ًؤرن اجن ٔبم مىذوم" ٔبو ٍىون مـياٍ ٔبن ٌسمؽ ألران 

و ٌضم ِف اًعحح، مثي ٔبن حىون اًسامء مذلمة فال ًلؽ َل اًـؼل تبٔراهَ  ُو

و ػِص  ث ٔبن اًفجص كس ظَؽ ًـَمَ ٔبن ذلئي اًفجص مـَ مـسومة ،ًو

ٌَمؤرن ًؼِصث َل ٔبًًضا، فبٔما ٕارا ؿؼل اهفجاز اًعحح فال حاخة تَ ٕاىل 

ٔبران اًعازد ٔلهَ مبٔموز تبٔن ميسم ؾن اًعـام واًّشاة ٕارا ثحني َل 

 اخلَط ألتَغ من اخلَط ألسوذ من اًفجص.

ؤبكول :" ُشا من َكن انمئًا ٔبو اوضلي تبٔمص حىت ػل ًددق ٕال وكت ٌسري 

ؿَل ألران اًثاّن ٌَفجص وثياول ظـامَ ٔبو ُشاتَ فََْكي ُشاتَ ٔبو اٌَلمة 

شا من سامحة إلسالم وثُسرٍي ،  ُس رضل من ؿاذثَ ،ُو ؿَل ًسٍ ًو

وخيِش ؿَََ ٔبن ٍىون ٔبفعص شلضل ، ٔبما من ٍىون من ظـم وُشة مث 

س ُشاتَ ٔبو ظـامَ تـس اًفجص فِشا ل جيوس َل وػل ًخحصس ًعومَ ، ًخـم

َكن ُُيصم اًعـام ٔلران اًفجص اًثاّن )ظَوغ اًفجص  فٕان زسول ظل 

َص، َؾْن َحْفَعَة " َبنه اًيهِبه  ِن اْجِن ُْعَ ـَ ُن  اًعاذق ، ف َن اًُْمَؤّرِ َرا َبره
ّ
ََكَن ا

َم اًعه  ، َوَحصه َخنْيِ ـَ ُن َحىته ًَْعََُؽ اًَْفْجُص " . َظَله َزْن اَم، َوََكَن َل ًَُؤّرِ ـَ
2

 

                                                 
 (،وقاؿ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح.ٖٕٓٗٙرواه أمحد) - ٔ

حرمة قاؿ السندي: قوهلا: وحـر الطعاـ؟ من التحرمي، وىو عطف على "صلى"، أي: وبٌن 
الطعاـ على الصائم، وَيتمل على بعد أنو من اْلرمة، وىو عطف على "أذف املؤذف"، أي: إذا 

 أذف املؤذف وحـر الطعاـ على الصائم، صلى ركعتٌن. واهلل تعاىل أعلم.



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اٍْنىي ؾن اًوظال ِف اًعوم :
ُ َؾْْنَُما: َبنه اًيهِبه  َص َزِِضَ اغله ِ ْجِن ُْعَ َواَظَي، فََواَظَي  َؾْن َؾْحِس اغله

هَم ثَُواِظُي،  ه
ّ
، كَاًُوا: ا ْم فََْنَامُهْ ّّنِ »كَاَل: اًيهاُش، فََضقه ؿََهَْيِ

ّ
ئَِذُُكْ ا َْ ًَْسُت َنَِ

ُم َوُبْسَلى ـَ « .  َبَػيه ُبْظ
2

 

،َؾِن اًيهِبِّ  َُ َصٍَْصَت َزِِضَ ظُل َؾْي ُُ ُُكْ َواًِوَظالَ »، كَاَل: وَؾْن َبِِب  َيه
ّ
« ا

هَم ثَُواِظُي، كَاَل:  ه
ّ
،  ِكَِي: ا ثنَْيِ  َمصه

 

ُمِِن َزِّبِ َوٌَْسلِ » ـِ ّّنِ َبِتُُت ًُْع
ّ
َمِي َما ثُِعَُلونَ ا ـَ «. نِي، فَاْكَُفوا ِمَن اً

1
 

َؽ اًيهِبه  َُ مَسِ ه ، َبه َُ ُ َؾْي ٍَس َزِِضَ اغله ـِ َل ثَُواِظَُوا، »، ًَُلوُل:  وَؾْن َبِِب َس

َحصِ  ََُواِظْي َحىته اًسه َرا َبَزاَذ َبْن ًَُواِظَي، فََْ
ّ
هُُكْ ا هَم ثَُواِظُي َيَ «فَبٍَ ه

ّ
 ، كَاًُوا: فَا

ِ ، كَاَل:  ُمِِن، »َزُسوَل اغله ـِ ٌم ًُْع ـِ ّّنِ َبِتُُت ِِل ُمْع
ّ
ئَِذُُكْ ا َْ ّّنِ ًَْسُت َنَِ

ّ
ا

«.   َوَساٍق ٌَْسِلنيِ 
1

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٕٓٙ( ،وأبو داود)ٕٔٚٗ(،وأمحد)ٕٓٔٔ) - ٘٘( ،ومسلم ٕٕٜٔالبخاري) - ٔ
 (.ٖٙٚ٘(،وابن حباف)ٙٗ٘ٛأمحد)(،و ٖٓٔٔ) - ٛ٘( ،ومسلمٜٙٙٔالبخاري) - ٕ
 (.ٖٚٚ٘(،وابن حباف)ٖٕٔٙ(،وأبو داود)٘٘ٓٔٔ( ،وأمحد)ٖٜٙٔالبخاري) - ٖ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

: ََ  من ماث وؿَََ ظوم ظام ؾيَ ًو

َمْن َماَث : » كَاًَْت: كَاَل َزُسوُل ظِل  -زِض ظل ؾْنا  -َؾْن ؿَائَِضَة 

ََاٌم،  َِ ِظ َْ َ َُ َوؿََ ًَِه َُ َو «.َظاَم َؾْي
2

 

ىَل اًيهِبِّ 
ّ
ُ َؾْْنَُما، كَاَل: َخاَء َزُخٌي ا ، فََلاَل:  وَؾِن اْجِن َؾحهاٍش َزِِضَ اغله

َِ َؾْْنَا ؟ ، كَاَل:  ي َماثَْت َوؿََهَْيَا َظْوُم َصٍِْص ، َبفَبَْكِضَ نه ُبّمِ
ّ
! ا ِ ََي َزُسوَل اغله

مْ »  ـَ َ ِ «ه ٍُْن اغله «. َبَحقه َبْن ًُْلىَض ، كَاَل: فََس
1

 

 

 اًفلَ مبسبَٔل صِصان ل ًيلعان :

َُ َؾِن اًيهِبِّ  ، َزِِضَ ظُل َؾْي َِ ِن ْجِن َبِِب جَْىَصَت، َؾْن َبِتَ مْحَ ،  َؾْن َؾْحِس اًصه

ِة".  كَاَل: "َصَِْصا ِؾٍَس َل ًَْيُلَعاِن، َزَمَضاُن َوُرو اًِْحجه
1

  

اًفلَ  ِبشٍ اؽلسبَٔل ٔبهَ تبٔن اًضِص ل ٍىون ٕال جسـة وؾّشون ٔبو زالزون 

ام زمضان وري احلجة انكًعا ِف  ، فال ًوخس صِص من اًضِوز اًفاضَل ُو

ألحص فٕاهنام ؤبن ٍىون الكُام ٔبو ٔبحسُام ِف ٔبي ؿام جسـة وؾّشون ، 

                                                 
(،وابن ٕٓٓٗ(،وأبو داود)ٚٗٔٔ) - ٖ٘ٔ( ، ومسلم ٕٜ٘ٔالبخاري) - ٔ

 (.ٜٖٙ٘(،وابن حباف)ٕٕ٘ٓخزمية)
 (.ٖٖٕٙ،وأمحد) (،ٖٜ٘ٔ)البخاري - ٕ
(،وأبو ٕٜٙ(،والرتمذي)ٜٜٖٕٓ(،وأمحد)ٜٛٓٔ) - ٖٔ(،مسلم ٕٜٔٔالبخاري) - ٖ

 (.ٜ٘ٙٔ(،وابن ماجة)ٖٕٖٕداود)



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

الت ، ؾن اًع فِام ل ًيلعان ِف ٔبحص اؽلسؼل واؽلؤمن ، نام كال اًيب 

 فٕاهنا َخس وَخسون ِف ألحص ... وظل ثـاىل ٔبؿؼل 

  

  



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفعي اًثامن

 اًخحشٍص من إلساءت ِف زمضان:
ٍم  هَم ِتَؼاله َهَْيَا َوَما َزت ـَ َِ َوَمْن َبَساَء فَ َِيَْفِس ًًِحا فَ كال ثـاىل: }َمْن َْعَِي َظا

ِحَِس { ]فعَت:  ـَ ٌَِْ42] 

َصٍَْصَت كَاَل: كَالَ  ُُ ِ  وَؾن َبِِب  : " َزِِغَ َبهُْف َزُخٍي ُرِنْصُث -  -َزُسوُل اغله

َِ َزَمَضاُن فَاوَْسَََخ كَْدَي َبْن  َْ َ ، َوَزِِغَ َبهُْف َزُخٍي َذَذَي ؿََ ٍُ فؼََلْ ًَُعّيِ ؿَََله ِؾْيَس

ٍُ اًَْجيهَة" كَاَل  ًِْىَّبَ فؼََلْ ًُْسِذاَل ٍُ ا ٍُ َبتََوا ، َوَزِِغَ َبهُْف َزُخٍي َبْذَزَك ِؾْيَس ًُْلَفَص ََلُ

له كَْس كَاَل: " َبْو َبَحُسُُهَا". ِز 
ّ
َُ ا : َوَل َبْؿََُم يٌّ ـِ تْ

2
 

 ، َُ ُ َؾْي َِله َزِِضَ اغله ُِ زَِِن َبتُو ُبَماَمَة اًَْحا ، َحسه ِؾّيِ ًْالَكَ وَؾْن ُسَمَْيِ ْجِن ؿَاِمٍص ا

 ِ ُت َزُسوَل اغله ـْ ْر َبََتِّن َزُخاَلِن، فَبََذَشا ، كَاَل: مَسِ
ّ
ًَُلوُل: " تٌََُْا َباَن اَنمِئٌ، ا

ّّنِ َل ُبِظَُق. فََلاَل: 
ّ
ْس. فَُلَُْت: ا ـَ ََا ِِب َحَداًل َوْؾًصا، فََلاَل ِِل: اْظ َ ي، فَبَث ـِ ِتَضْح

َرا بَ 
ّ
ْسُث َحىته ُنْيُت ِِف َسَواِء اًَْجَحِي، ا ـِ ، فََع انه َسًَُسَُِِّلُ ضَلَ

ّ
اَن ِتبَْظَواٍث ا

ِي اًيهاِز، مُثه  ُْ َو ُؾَواُء َب ُُ َشا  َُ ٍِ اْلَْظَواُث؟ كَاًُوا:  ِش َُ َصِسًَسٍت، كَُُْت: َما 

َُي َبْصَساكُُِْم  ْم، ُمَضلهَلًة َبْصَساكُُِْم، جَس ِ َصاِكِهِبِ ـَ َهِلنَي ِت ـَ َرا ِتَلْوٍم ُم
ّ
اهَْعَََق ِِب، فَا

                                                 
( تعليق شعيب األرنؤوط: صحيح وىذا ٗٗٗٚحسن صحيح: رواه أمحد يف "املسند") - ٔ

 ( قاؿ الشيخ األلباين: حسن صحيح.ٖ٘ٗ٘إسناد حسن، والرتمذي )



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ُؤَلِء؟  َُ ِ َظْوِمِِْم، َذًما، فَُلَُْت: َما  َله ٍَن ًُْفِعُصوَن كَْدَي حَتِ ِ ُؤَلِء اشله َُ كَاَل: 

 ."...
2

 

 ِ َصٍَْصَت كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُُ : " ُزةه َظامِئٍ ًََُْس ََلُ ِمْن -  -وَؾن َبِِب 

َُِص".  له اًسه
ّ
َِ ا له اًُْجوُغ، َوُزةه كَامِئٍ ًََُْس ََلُ ِمْن ِكَِاِم

ّ
َِ ا ََاِم ِظ

1
 

 ِ َُ كَاَل: كَاَل َزُسوُل اغله ُ َؾْي َ  -وَؾيَ َزِِضَ اغله َِ َوَسؼله َْ َ ُ ؿََ َمْن ًَْم  -َظَله اغله

 َُ َ ات َُ َوَُشَ اَم ـَ ِ َحاَخٌة ِِف َبْن ًََسَغ َظ َِ فََََُْس غِله َمَي ِت ـَ وِز َواًْ ًََسْغ كَْوَل اًزه

 ."
3

 

ِ وِف زواًة: " َمْن ًَْم ًََسْغ كَْوَل اًزه  َِْي ، فََََُْس غِله َِ َواًَْج َمَي ِت ـَ وِز َواًْ

 ." َُ َ ات َُ َوَُشَ اَم ـَ َحاَخٌة َبْن ًََسَغ َظ
4

 

لول اًـالمة اجن ِبس  ُك ما جيصخ  -زمحُك ظل  -واحشزوا  -زمحَ ظل -ًو

لضة اًصة ؾز وخي، من سائص اؽلـايص،  يلط ألحص، ًو اًعوم، ًو

                                                 
(، وابن حباف يف ٕٖٙٛ(، والنسائي يف "الكربى" )ٛٙ٘ٔرواه اْلاكم يف "املستدرؾ" )   - ٔ

( قاؿ األعظمي: إسناده صحيح، ٜٙٛٔ( ، وابن خزمية يف "صحيحو" )ٜٔٗٚ"صحيحو" )
 (.ٜٖٔ٘(، و"السلسلة الصحيحة")ٖٜٖٕ، ٘ٓٓٔوصححو األلباين يف "صحيح الرتغيب" )

تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، وابن ماجة  (ٖٜٛٙحسن صحيح: رواه أمحد ) - ٕ
(، ٜٜٚٔ(، وابن خزمية )ٕٕٓٚ(، قاؿ الشيخ األلباين: حسن صحيح، والدارمي )ٜٓٙٔ)

 (.    ٔٚ٘ٔواْلاكم يف "املستدرؾ" )
 (ٗٔ(، ومسلم )ٜٖٚٔالبخاري ) - ٖ
 (ٜٚٓٔ( ومسلم)ٕٖٚٚالبخاري ) - ٗ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

ًيفس تلري حق، ؤبُك ٔبموال اًَخازم، َكًصِب، واًزان، واًْسكة، وكذي ا

ؤبهواغ اًؼؼل ِف اًيفس واؽلال واًـصط، واًلش ِف اؽلـامالث، واخلَاهة 

ًٔلماانث، وؾلوق اًوازلٍن، وكعَـة اًصمح، واًضحياء، واٍْتاحص ِف كري 

حق ظل س ححاهَ، وُشة اؽلسىصاث، ؤبهواغ اـلسزاث َكًلاث، 

وصِاذت اًزوز، وازلؿاوى اًحاظَل، وازلذان، واًلَحة واٍمنمية، واًىشة، 

ا، وٕاظاَل اًضوازة، واًخىّب،  وألميان اًاكرتة، وحَق اٌَحى، وثلعرُي

وٕاس حال اؽلالثس، واس امتغ ألكاّن وبٓلث اؽلاليه، وثّبح اًًساء، وؿسم 

ن من اًصخال، واًدض حَ تًساء اًىفصت ِف ًخس اًثَاة اًلعريت،  جسُُت

شٍ اؽلـايص اًِت رهصان   - وكري رضل ذما هنىى ظل ؾيَ وزسوَل ، ُو

ىْنا ِف زمضان ٔبصس حتصميًا، ؤبؾؼم ٕامثًا  حمصمة ِف ُك سمان وماكن، ًو

، واحشزوا ما هناُك -ٔبَيا اؽلسَمون  -ًفضي اًزمان وحصمذَ. فاثلوا ظل 

، وثواظوا  ظل ؾيَ وزسوَل ، واس خلميوا ؿَل ظاؾخَ ِف زمضان وكرٍي

ِبؽلـصوف وثياُوا ؾن اؽليىص، ًخفوسوا تشضل، وثـاوهوا ؿَََ، وثبٓمصوا 

ِبًىصامة واًسـاذت واًـزت واًيجات ِف ازلهَا والٓدصت، وظل اؽلس ئول ٔبن 

ا  ـً ًـَشان وٕاَيُك وسائص اؽلسَمني من ٔبس حاة قضحَ ؤبن ًخلدي مٌا مجَ

ظَامٌا وكِامٌا، ؤبن ًعَح ولت ٔبمص اؽلسَمني، ؤبن ًيِص ِبم ذًيَ، 

ق ادلَؽ ٌَفلَ ِف ازلٍن واًثحاث ؿَََ، واحلُك وخيشل ِبم ٔبؿساٍ، ؤبن ًوف

 تَ واًخحاُك ٕاًََ ِف ُك َشء، ٕاهَ ؿَل ُك َشء كسٍص. 



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

وظَل ظل وسؼل ؿَل ؾحسٍ وزسوَل هحٌُا محمس وؿَل بَٓل وْصحَ ومن ساز 

ؿَل هنجَ ٕاىل ًوم ازلٍن. واًسالم ؿََُك وزمحة ظل وجصَكثَ". 
2

 

وظّيِ اٌَِم وسؼل ؿَل من تـثخَ  واذلس عل اشلي تفضَل ثُت اًعاحلاث،

 زمحة ٌَـاؽلني ، وس َس وزل بٓذم ٔبمجـني ، وؿَل بَٓل وْصحَ اًلص اؽلَامني .

 نخحَ حبمس ظل وثوفِلَ

 اًحاحر ِف اًلصبٓن واًس ية

 ٔبدوُك / ظالخ ؿامص

  

  

                                                 
 -رمحو اهلل -ابن باز "اإلمًلءات "موقع فضيلة الشيخ العًلمة  - ٔ



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 اًفِصش

 ............................ملسمة اًىذاة : ........................................

ف اًعوم ًلة وُشؿًا :.........  ............................اًفعي ألول : ثـًص

 .............................اًفعي اًثاّن : ٔبحوال اًعَام :.......................

 ............................اًفعي اًثاًر: ٕازحاث فصضَة ظَام صِص زمضان :

 .............................اًفعي اًصاتؽ : فضي ظَام صِص زمضان:...........

اًفضي ألول : حتلِق اًخلوى من ٔبؾؼم مثصاث اًعوم ؾن اًعـام 

 ..................واًّشاة واًضِوت واؿلصماث:....................................

 ساًِب:.......................اًنً واحد اًفضي اًثاّن : اؽللفصت ؽلن ظام زمضان ٕاميا

اًفضي اًثاًر : ظَام زمضان من ٔبحة ألؾامل ٕاىل ظل اًِت افُتضِا 

 .........................ؿَل ؾحاذٍ:...................................................

 واًضِساء:.................ني اًفضي اًصاتؽ : ظَام زمضان من ٔبؾامل اًعسًل

 .......اًفضي اخلامس : ظَام زمضان من ٔبؾامل إلميان ِبعل وحسٍ :.......

اًفضي اًساذش : ظَام زمضان من ٔبؾامل ٔبُي اجلية واًـخق من اًيريان 

.............................................................:............................. 

 من ِبة اًصَين ِف اجلية :.... ي اًساتؽ : ًسؾي اًعامئون ًوم اًلِامةاًفع

 لِامة:.......................اًفضي اًثامن: صفاؿة اًعَام واًلصبٓن ٌَـحس ًوم اً 

 .............................اًفضي اًخاسؽ : ؾؼم ٔبحص اًعامئ ؾيس زتَ:.........

 فالخ:........................ل اًاًفضي اًـاُش : ظَام صِص زمضان من ٔبؾام



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

اًفضي احلاذي ؾّش: ظَام صِص زمضان ومـَ زالج ٔبَيم من ُك صِص  

 .............................ًشُة توحص اًعسز:...................................

اًفضي اًثاّن ؾّش : اًعَام مسزسة ألذالق والاهخعاز ؿَل  

 ...........................................................................اًضِواث:...

 ء ؾحسٍ اًعامئ :..............اًفضي اًثاًر ؾّش : اس خجاتة ظل ثـاىل زلؿا

اًفضي اًصاتؽ ؾّش : ظالت ظل ثـاىل ومالئىذَ ؿَهيم اًسالم ؿَل اًـحس 

 ............................اؽلسؼل حني حسوزٍ :....................................

 ازلهَا والٓدصت :............ اًفعي اخلامس ؾّش : فصحة اؽلسؼل تعَامَ ِف

اًفضي اًساذش ؾّش: ما خاء تبٔن ذَوف مف اًعامئ ٔبظَة من زحي 

 .....................اؽلسم :..........................................................

 س ِبؾخَاذ فضََل اًعّب:.......: اًعَام ؤبثٍص ؿَل اًـح اًفضي اًساتؽ ؾّش

اًفضي اًثامن ؾّش: فضي ظَام ازلُص ؽلن ظام زمضان ؤبثحـَ س خة ٔبَيم 

 ...........................من صوال:.................................................

س ألظفال ؿَل اًعَام :.............  ............................اس خححاة ثـًو

 ............................اًفعي اخلامس : من فضائي صِص زمضان :.......

 زسَ:........................اًفضََل ألوىل : زمضان صِص ىزول اًلصبٓن وثسا

 ..............................اًفضََل اًثاهَة : زمضان صِص اًعَام :.............

 خححاتَ وفضَل :..............اًثة : زمضان صِص اًلِام وتَان اس  اًفضََل اًث



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

نة )ًََل اًلسز(ِف ْعص اًفضََل اًصاتـة : زمضان صِص ذري ًََل مداز 

  ................................................................................اؽلسؼل:..

 .................................واًىصم:.اًفضََل اخلامسة : زمضان صِص اجلوذ 

 ...........................اًفضََل اًساذسة : زمضان صِص مدازك :...........

 ..............اًفعي اًساذش : من ألؾامل اًعاحلة ِف صِص زمضان :......

 ............................( اؽلسازؿة ِبًخوتة ٕاىل ظل ثـاىل:..................2)

 ل :.........................( احلفاع ؿَل اًعالت ِف حامؿة واًعف ألو 1) 

 سٍ:.........................( احلفاع ؿَل اًُتذًس ذَف اؽلؤرن وازلؿاء تـ1)

 ............................( احلصض ؿَل ازلؿاء تني ألران وإلكامة:.......4)

 ٕاىل تـس ظَوغ اًضمس:..........( اؽلىر ِف اؽلسجس تـس ظالت اًفجص 1)

ا2)  ٌَعَواث ارلس وتَان فضَِا:.. ( احلفاع ؿَل اًسنن اًصواثة وكرُي

 ............................( اًـمصت ِف زمضان وتَان ٔبهنا ٔبحص جحة:........3)

 .................................(اؾخاكف اًـّش ألوادص من زمضان:.......4)

 :............................( زمضان صِص اًعسكاث وإلًثاز وسَكت اًفعص5)

 ...........( إلنثاز من ثالوت نخاة ظل ثـاىل وثسازسَ :...............20)

 ............................(نرثت رهص ظل ثـاىل:..............................22)

 :................... ( نرثت اًعالت ؿَل زسول ظل 21)

 .(نرثت الاس خلفاز :.............................................................21)

 ..............................اًفعي اًساتؽ   : مسائي ثخـَق ِبًعَام :.........



  

  

 

 رمضان هبة الرحمه ألهل اإليمان
 

 :............................اًفعي اًثامن :  اًخحشٍص من إلساءت ِف زمضان 

 
 


